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 datum 9 juli 2013 

 ons kenmerk 45086/KvD/ 

 

 

1. 33286  

Recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van 

de Unie en hun familieleden 

 

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.  

 

2. 32317 

JBZ-Raad 

 

De leden van de fractie van GroenLinks geven aan inbreng te willen leveren voor schriftelijk  

overleg met de staatssecretaris van Veiligheid & Justitie over de gezamenlijke brief van 

bewindslieden van Nederland, Duitsland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk aan het EU-

voorzitterschap inzake oneigenlijk gebruik, rechtsmisbruik en fraude van het vrij verkeer van 

personen, d.d. 23 april 2013. De inbreng zal uiterlijk donderdagochtend 11 juli 2013 om 

10:00 uur worden geleverd. De conceptbrief wordt per e-mail naar de commissie 

rondgestuurd, met een reactietermijn tot uiterlijk maandag 15 juli 2013, 10:00 uur.  

 

3. 32317 

JBZ-Raad 

De commissie besluit de geannoteerde agenda van de informele bijeenkomst van de JBZ-

Raad, 18-19 juli 2013, voor kennisgeving aan te nemen.  

 

4. E1300101 

Gezamenlijke mededeling over de strategie inzake cyberbeveiliging van de Europese Unie: 

een open, veilige en beveiligde cyberspace 

en 

E1300112 

Voorstel voor een richtlijn betreffende maatregelen die een hoog gemeenschappelijk niveau 

van netwerk- en informatieveiligheid waarborgen in de EU 
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 datum 9 juli 2013 

 ons kenmerk 45086/KvD/ 

 blad 2 

 

 

 

 

Naar aanleiding van de bespreking van de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 

4 juli 2013 inzake beantwoording Eerste Kamervragen betreffende cyberbeveiliging, geven 

de leden van de fractie van de SP aan, inbreng te willen leveren voor een nader schriftelijk 

overleg. De commissie besluit dat inbreng zal worden geleverd op 10 september 2013.  

 

5. Rondvraag 

- De leden van de fractie van D66 geven aan zich te willen aansluiten bij de nadere vragen 

van de VVD in de brief aan staatssecretaris Teeven inzake Europese voorstellen bescherming 

persoonsgegevens en PRISM.  

- De leden van de commissie I&A/JBZ bedanken bij monde van de voorzitter Laurens 

Dragstra voor zijn inzet als stafmedewerker bij deze commissie.  

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 

 

 

 

 


