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Verweij, Ellen
FW: status data protection regulation?
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From: [:!Jm}faillil~to~:••••••••• ".
Sent: donderdag 5 februari 2015 09:33
To: Kaai, Geran
Subject: FW: status data protection regulation?

Hoi Geran,

Sorry dat ik je hier nog een keer over aanspreek maar je collega is nog niet bij me terug gekomen. Kan ik je anders
even bellen/koffie komen doen een dezer dagen voor een algemene update?

Groet,

From:
Sent: 23 January 2015 11:09
To: geran.kaai@minbuza.nl
Subject: status data protection regulation?

He Geran,

Ik wilde eens even polsen hoe de zaken er voor staan. In December hebben we een actie (zie bijgesloten brief)
ondernomen naar verschillende lidstaten over:

• De definitie van group
• En ons probleem met de richtlijnen van de bank toezichthouder

Ik had je de brief in kwestie zelf willen sturen maar onze assistent was sneller dan ik en heeft je meegenomen in de
lijst met andere attaches.
Concreet stellen we in de brief voor een amendement van Finland over groepen te steunen en een toevoeging te
doen v.w.b. de richtlijnen van toezichthouders aan een ander amendement wat op tafel zou liggen.

We hebben dit overigens ook met Latvia besproken op 5 januari maar het voorzitterschap hield zich nog erg op de
vlakte.

Ik wilde vragen of je weet of deze voorstellen nog op tafelliggen en of onze verzoeken voor Nederland acceptabel
zouden zijn.
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