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1. De commissie besluit eventuele vragen inzake de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 

8 maart 2012 aan de orde te stellen in het mondeling overleg met de minister voor I&A dat 

na afloop van deze vergadering plaatsvindt. 

 

2. E110094 

Voorstel voor een verordening betreffende de oprichting van het Europees 

grensbewakingssysteem Eurosur 

De commissie stemt in met de brieven aan de Europese Commissie en aan de regering 

 

3. 31549 

Invoering visumplicht voor vreemdelingen 

De commissie besluit de nadere procedure aan te houden tot 13 maart 2012. 

 

4. De commissie gaat graag in op de uitnodiging Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken 

(ACVZ) voor een gesprek over mogelijke adviesonderwerpen. De staf gaat na of een gesprek 

op 20 maart 2012 mogelijk is (bij voorkeur niet te laat in de middag). Zo niet, dan wordt 

gezocht naar een datum in april of mei. 

 

5. E1100051 (Ter informatie) 

Richtlijn voor het gebruik van passagiersgegevens voor de preventie, detectie, het onderzoek 

en vervolging van terroristische daden en zware criminaliteit (Europees PNR) 

De staf gaat bij de Europese Commissie na wanneer het antwoord op de commissiebrief van 

11 november 2011 over dit voorstel verwacht kan worden. De staf vraagt dan meteen na 

wanneer het antwoord verwacht kan worden op de brief van Eerste en Tweede Kamer van 8 

november 2011 inzake inzake de tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de 

binnengrenzen in uitzonderlijke omstandigheden.2 

 

6. De commissie besluit de uitnodiging voor een informele bijeenkomst over toezicht door 

nationale parlementen op Europol op 20 april 2012 op 13 maart 2012 te agenderen. 

 

                                                
1 Dossier E110005 op www.europapoort.nl  
2 Dossier E110049 op www.europapoort.nl  
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7. De commissie besluit een afschrift van haar brief aan de regering over de concept 

kabinetsreactie op het Groenboek gezinshereniging3 aan de Europese Commissie te sturen. 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 

 

                                                
3 Dossier E110072 op www.europapoort.nl  


