
Korte aantekeningen 
 

Vergadering van de vaste commissie voor 
Immigratie & Asiel / JBZ-raad 
 
21 februari 2012  
 

 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie voor 

Immigratie & Asiel / JBZ-raad 

 

 

 

 Datum 21 februari 2012 

 Kenmerk 43776/KvD/LD 

 

 

1. E1100941 

Voorstel voor een verordening betreffende de oprichting van het Europees 

grensbewakingssysteem Eurosur 

De commissie besluit af te zien van een subsidiariteitstoets en een behandelvoorbehoud. 

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering en de Europese Commissie wordt geleverd 

door de fracties van VVD (Swagerman), PvdA (Meurs), CDA (Van Bijsterveld), D66 (De 

Graaf) en GroenLinks (Strik). De staf verwerkt de inbreng tot conceptbrieven, die voor 6 

maart 2012 worden geagendeerd. De commissie streeft ernaar een door de gehele 

commissie gedragen brief aan de Europese Commissie te sturen. 

 

2. E1100722 

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

in de EU 

Extra inbreng voor schriftelijk overleg met de regering wordt geleverd door de fractie van 

D66 (Scholten). De staf verwerkt deze inbreng nog in de geagendeerde conceptbrief aan de 

regering, die akkoord bevonden wordt. De fracties van PvdA, SP, D66 en GroenLinks 

stellen al hun vragen gezamenlijk. 

 

3. De commissie bereidt het mondeling overleg voor met de minister voor I&A op 6 maart 2012 

over informatievoorziening en geschiedenis en stand van zaken van enkele grote Europese 

I&A-dossiers. De commissievoorzitter zal het woord voeren over het onderwerp 

informatievoorziening. Daarna vraagt de commissie de minister om een overzicht van de 

stand van zaken met betrekking tot de volgende dossiers: 

 

-  Eurosur3 

-  Groenboek gezinshereniging4 

-  Mededeling over een Europese agenda voor de integratie van onderdanen van derde 

landen5 

                                                
1  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 
2  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 
3  Dossier E110094 op www.europapoort.nl  
4  Dossier E110072 op www.europapoort.nl  
5  Dossier E110066 op www.europapoort.nl  
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-  tijdelijke herinvoering van grenscontroles6 

-  herziening Opvangrichtlijn7 

-  herziening Procedurerichtlijn8 

-  herziening Eurodacverordening9 

-  herziening Dublinverordening10 

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 

  

 

                                                
6  Dossier E110049 op www.europapoort.nl  
7  Dossier E110028 op www.europapoort.nl  
8  Dossier E110027 op www.europapoort.nl  
9  Dossier E090125 op www.europapoort.nl  
10  Dossier E090124 op www.europapoort.nl  


