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1. Met betrekking tot wetsvoorstel  
31307 (R1842) 
 Goedkeuring van: de op 25 juni 2003 te Washington D.C. totstandgekomen 

Overeenkomst betreffende uitlevering tussen de Europese Unie en de Verenigde 
Staten van Amerika (Trb. 2004, 297); het op 29 september 2004 te 's-Gravenhage 
totstandgekomen Verdrag bevattende het instrument bedoeld in artikel 3, tweede 
lid, van de Overeenkomst betreffende uitlevering tussen de Verenigde Staten van 
Amerika en de Europese Unie, ondertekend te Washington op 25 juni 2003, inzake 
de toepassing van het uitleveringsverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden 

en de Verenigde Staten van Amerika, ondertekend te 's-Gravenhage op 24 juni 

1980, met bijlagen (Trb. 2004, 299); de op 25 juni 2003 te Washington D.C. 
totstandgekomen Overeenkomst betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken 
tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika (Trb. 2004, 298); 
het op 29 september 2004 te 's-Gravenhage totstandgekomen Verdrag bevattende 
het instrument bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Overeenkomst betreffende 
wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de Verenigde Staten van Amerika en 

de Europese Unie, ondertekend te Washington op 25 juni 2003, inzake de 
toepassing van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde 
Staten van  Amerika aangaande wederzijdse rechtshulp in strafzaken, ondertekend 
te 's-Gravenhage op 12 juni 1981, met bijlagen (Trb. 2004, 300) 

  wordt eindverslag uitgebracht teneinde het wetsvoorstel als hamerstuk af te doen. 
 

2. E080060 Richtlijnen Finaliteit en Financiëlezekerheidsovereenkomsten   

     De commissie besluit op 8 juli 2008 inbreng te leveren voor schriftelijke vragen. Indien de 
inbrengen tevoren worden verstrekt aan de griffier, kunnen deze worden aangeboden aan 

de overige fracties, teneinde vast te stellen of deze zich kunnen aansluiten bij de vragen. 
 
3.  E080061 Mededeling inzake videospellen 

De commissie besluit – zo daartoe behoefte bestaat – op 8 juli 2008 inbreng te leveren 

voor schriftelijke vragen.  
 

4. Tijdens de rondvraag wordt besloten op 1 juli 2008 de lijst met toezeggingen te 

agenderen.   
 

 De griffier van de commissie, 
 Kim van Dooren 


