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1. E1000791 

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

 

De commissies besluiten een brief aan de regering te sturen waarin zij refereren aan de door 

de Staatscommissie voor het Internationaal Privaatrecht en de Adviescommissie Burgerlijk 

Procesrecht naar voren gebrachte bezwaren tegen het voorstel en de regering vragen deze 

bezwaren over te nemen en te verdedigen in de Raad. Een conceptbrief wordt geagendeerd 

in de vergadering van 29 november 2011. 

 

2. E1000092 

Groenboek bewijsverkrijging (COM(2009)624) 

 

De brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 8 november 2011 inzake 

strafrechtelijke samenwerking in de Europese Unie wordt voor kennisgeving aangenomen. 

De commissies zullen de in de brief verwoorde uitgangspunten betrekken bij de behandeling 

van nieuwe Europese voorstellen op het terrein van het strafrecht. 

 

3. E1100163 

Voorstel voor een verordening over het conflictenrecht in het huwelijksvermogensrecht 

COM(2011)126 

en 

E1100174 

Voorstel voor een verordening over de vermogensrechtelijke gevolgen van een scheiding van 

koppels uit andere relatievormen COM(2011)127 

 

De brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 8 november 2011 inzake 

verordeningen huwelijksvermogensrecht en vermogensrechtelijke gevolgen van 

geregistreerde partnerschappen wordt voor kennisgeving aangenomen. 
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4. E1100725 

Groenboek over het recht op gezinshereniging van onderdanen van derde landen die wonen 

in de EU 

 

De commissies besluiten de regering te verzoeken de kabinetsreactie op het groenboek 

minstens vier weken vóór de deadline van 1 maart 2012 toe te sturen. De kabinetsreactie 

wordt vervolgens geagendeerd in een vergadering van de commissie voor I&A/JBZ. Indien de 

Tweede Kamer een expertmeeting over het groenboek organiseert, zal deze commissie 

bekijken of zij daarbij aan kan sluiten. 

 

5. E1100056 

Richtlijn voor het gebruik van passagiersgegevens voor de preventie, detectie, het onderzoek 

en vervolging van terroristische daden en zware criminaliteit (Europees PNR)  

COM(2011)32 

en 

E1100267   

Voorstel voor een besluit inzake de sluiting van de overeenkomst tussen de EU en Australië 

inzake de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens van passagiers (PNR) 

COM(2011)281 

en 

E1100418 

Mededeling over een Europees programma voor het traceren van terrorismefinanciering 

COM(2011)429 

 

De brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 16 november 2011 inzake cumulatie 

antiterrorismemaatregelen wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissies wachten 

de reacties op de brieven aan de Europese Commissie over de richtlijn EU PNR9 en aan de 

regering over de mededeling TFTS10 af. 

 

 

De griffier van de commissies, 

Kim van Dooren 
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