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1. 31549 

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met nationale visa en andere 

onderwerpen 

 

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van de VVD 

(Swagerman), CDA (Van Bijsterveld), D66 (de Graaf) en GroenLinks (Strik). De fracties 

van de SP en van de PvdA sluiten zich mogelijk aan bij de inbreng van de fractie van 

GroenLinks. De commissie besluit op 20 december 2011 het concept voorlopig verslag ter 

vaststelling te agenderen. 

 

2. E1100271 en E1100282 

Herzien voorstel voor de Procedurerichtlijn COM(2011)319 en Herzien voorstel voor de 

Opvangrichtlijn COM(2011)320 

 

De commissie neemt de brieven van de minister voor Immigratie & Asiel van 22 november 

en 8 december 2011 inzake deze voorstellen voor kennisgeving aan. Zij besluit haar nadere 

vragen te stellen tijdens het door de minister voorgestelde mondeling overleg, dat begin 

2012 zal plaatsvinden.  

De commissie vraagt de staf een ambtelijk rappel te sturen inzake haar brief aan de 

Europese Commissie van 7 oktober 2011 met vragen over de herziening van de 

Procedurerichtlijn en de Opvangrichtlijn. Indien na het verstrijken van de reactietermijn van 

3 maanden nog geen antwoord is ontvangen, zal de commissie een officiële rappelbrief 

sturen. De staf wordt gevraagd ook de Permanente Vertegenwoordiger van de Staten-

Generaal in Brussel in te schakelen inzake de tijdige beantwoording van de brief door de 

Europese Commissie.  

 

3. E0901453 

Richtlijn betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning 

voor onderdanen van derde landen om op het grondgebied van een lidstaat te verblijven en 
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werken en betreffende een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde 

landen die legaal in een lidstaat verblijven 

en 

E1000084 

Kwalificatierichtlijn (COM(2009)551) 

 

De commissie neemt de brief van de minister voor Immigratie en Asiel van 6 december 2011 

voor kennisgeving aan. Zij besluit nadere vragen over de toezending van Raadsdocumenten 

te stellen tijdens het door de minister voorgestelde mondeling overleg, dat begin 2012 zal 

plaatsvinden.  

 

 

4. E1100765 

Werkprogramma 2012 van de Europese Commissie 

 

De commissie besluit de volgende voorstellen als prioritair te selecteren:  

 

Nr. 23: European Strategy for Internet Security 

Nr. 64: Establishing the European Police Office – EUROPOL 

Nr. 66: Draft negotiating Directives for visa facilitation and readmission agreements with 

some South Mediterranean Countries, in the framework of the dialogue for migration, 

mobility and security to be established with those countries 

Nr. 96: Special Safeguards in criminal procedures for Suspected or Accused Persons who are 

vulnerable 

Nr. 97: Minimum provisions on the constituent elements of criminal acts and penalties in the 

field of illicit drug trafficking  

Nr. 105: E-Justice 
 

5. De voorzitter doet verslag van haar gesprek met de minister voor Immigratie en Asiel op 6 

december 2011. De commissie besluit op een later moment te spreken over een voorstel 

betreffende de wijze waarop de informatievoorziening door de regering vormgegeven kan 

worden. Dit voorstel kan worden ingebracht in het mondeling overleg met de minister voor 

Immigratie en Asiel over immigratie en asieldossiers dat begin 2012 zal plaatsvinden.  

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 
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