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1. E1000791 

Voorstel voor herziening van verordening Brussel I, COM(2010)748 

 

De commissies constateren geen problemen met de rechtsgrondslag van het voorstel en 

achten het niet in strijd met het subsidiariteitsbeginsel. Wel zijn zij van mening dat er 

twijfels zijn of het voorstel voldoet aan het proportionaliteitsbeginsel. De commissies zullen 

de plenaire vergadering voorstellen een brief aan de Europese instellingen te versturen 

waarin aan de hand van een aantal vragen deze twijfels onder woorden worden gebracht. In 

de brief zal ook worden gevraagd naar de beweegredenen om de zogenaamde 'openbare 

orde exceptie' te schrappen. Indien mogelijk zal een gezamenlijke brief met de Tweede 

Kamer worden verstuurd. 

 

2. E1000402 

Voorstel voor een richtlijn voor tijdelijke overplaatsing binnen een onderneming van 

werknemers uit derde landen (COM(2010)378) 

 

De brief van de minister voor Immigratie en Asiel van 20 januari 2011 wordt voor 

kennisgeving aangenomen. 

 

3. 31145 

Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten in verband 

met de implementatie van Richtlijn 2006/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 

de Europese Unie betreffende de bewaring van gegevens die zijn verwerkt in verband met 

het aanbieden van openbare elektronische communicatiediensten en tot wijziging van 

Richtlijn 2002/58/EG (Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens) 

 

-  De commissies bespreken de brief van minister V&J d.d. 20 december 2010 met informatie 

over de Nederlandse inbreng voor de evaluatie Dataretentierichtlijn (i.v.m. motie 31145, 

N en Toezegging T01065, die als deels voldaan wordt beschouwd). Het lid Franken (CDA) 
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levert een aanzet voor een schriftelijke reactie op deze brief, die in de vergadering van 8 

februari 2011 zal worden besproken. 

-  De commissies bespreken de brief van de minister ELI d.d. 13 januari 2011 over het 

Eindrapport nulmeting bewaarplicht gegevens telecommunicatie (i.v.m. met motie 31145, 

O en toezegging T01063). Het lid Duthler (VVD) levert een aanzet voor een schriftelijke 

reactie op deze brief, die in de vergadering van 8 februari 2011 zal worden besproken. 

Toezegging T01063 wordt nog niet als voldaan beschouwd. 

 

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 

  

 


