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1. 32528
Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met verruiming van de bevoegdheden
in het kader van het vreemdelingentoezicht
Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Swagerman),
PvdA (Schrijver), CDA (Lokin-Sassen), SP (Gerkens), D66 (De Graaf), GroenLinks (Strik)
en ChristenUnie (Kuiper).
2. 33293
Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het herschikken van de gronden
voor asielverlening
Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Broekers-Knol),
PvdA (Schrijver), CDA (Franken), SP (Gerkens), D66 (De Graaf) en GroenLinks (Strik) en
ChristenUnie (Kuiper).
3. T01532
Schriftelijk informeren over nareisbeleid (31549)
De brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 30 mei 2013 wordt voor
kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt de toezegging als voldaan.
4. 32317
JBZ-Raad
De geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 6 en 7 juni 2013 wordt voor kennisgeving
aangenomen.
5. E1300101
Gezamenlijke mededeling over de strategie inzake cyberbeveiliging van de Europese Unie:
een open, veilige en beveiligde cyberspace en
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E1300112
Voorstel voor een richtlijn betreffende maatregelen die een hoog gemeenschappelijk niveau
van netwerk- en informatieveiligheid waarborgen in de EU
De commissie bespreekt de conceptbrief aan de regering met inbreng van de fracties van
PvdA, SP en D66. Naar aanleiding van deze conceptbrief levert de fractie van de VVD
(Broekers-Knol) aanvullende inbreng. De staf zendt de aangevulde conceptbrief via de mail
rond, met een reactietermijn tot woensdag 5 juni 2013, 17.00 uur. De commissie vraagt
de staf te bezien of ook het Cyber Security Lab van TNO een presentatie kan geven over
deze dossiers.
6. E1300313
Voorstel voor een verordening tot vaststelling van regels voor de bewaking van de
zeebuitengrenzen COM(2013)197
De commissie stemt in met de conceptbrief aan de regering.
7. E1300194
Voorstel voor een verordening betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor
samenwerking en opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en tot intrekking
van Besluiten 2009/371/JBZ en 2005/681/JBZ
De commissie besluit de inbreng voor schriftelijk overleg met de regering aan te houden tot
na de ontvangt van het verslag van de JBZ-Raad van 6 en 7 juni 2013.

De griffier van de commissie,
Kim van Dooren
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