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1. E1100271 

Herzien voorstel voor de Procedurerichtlijn COM(2011)319  

De fracties van VVD (Swagerman), PvdA (Meurs), D66 (De Graaf) en GroenLinks (Strik) 

leveren inbreng ten behoeve van schriftelijk overleg met de regering en met de Europese 

Commissie. De staf verwerkt de inbreng tot conceptbrieven, die op 4 oktober 2011 in de 

commissie worden besproken. 

 

2. E1100282 

Herzien voorstel voor de Opvangrichtlijn COM(2011)320 

De fracties van VVD (Broekers-Knol), PvdA (Meurs) en GroenLinks (Strik) leveren inbreng 

ten behoeve van schriftelijk overleg met de regering en met de Europese Commissie. De staf 

verwerkt de inbreng tot conceptbrieven, die op 4 oktober 2011 in de commissie worden 

besproken. In de brief aan de Europese Commissie wordt in ieder geval de commissievraag 

opgenomen welke sancties de Commissie voor ogen heeft voor lidstaten die de Europese 

regelgeving op het gebied van immigratie en asiel niet naleven. 

 

3. Toezeggingenrappel tweede helft 2011 

De commissie bespreekt de brief van de minister voor Immigratie en Asiel van 6 september 

2011 inzake afdoening toezeggingen. Zij besluit als volgt: 

 

- toezegging T00507 is een doorlopende toezegging, die om die reden niet uit het systeem 

hoeft te worden verwijderd; 

- toezegging T01195 staat nog open; 

- toezegging T01231 staat nog open. De staf gaat na wanneer het WODC-onderzoek 

verwacht kan worden. 

 

4. Cumulatie Europese antiterrorismemaatregelen 

E1100053 

                                                
1  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 
2  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 
3  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 



 

 Datum  27 september 2011 

 Kenmerk 43218/KvD/LD 

 blad 2 

 

 

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 

E1100264 

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 

E1100415 

Mededeling over een Europees programma voor het traceren van terrorismefinanciering 

COM(2011)429 

 

De commissie stemt in met de brief aan de regering over haar visie op het 'stapelen' van 

Europese antiterrorismemaatregelen waarbij persoonsgegevens van burgers worden 

gebruikt. 

 

5. De commissie besluit naar aanleiding van het wekelijkste overzicht van nieuwe Europese 

Commissievoorstellen het volgende voorstel op 4 oktober 2011 voor procedure te 

agenderen: 

 

COM(2011)560/F       16/09/2011                                              

PreLex  

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging 

van Verordening (EG) nr. 562/2006 teneinde te voorzien in gemeenschappelijke regels 

inzake de tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen in 

uitzonderlijke omstandigheden 

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 
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