Korte aantekeningen

Vergadering van de commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
dinsdag 10 september 2013
Vergslagstatus: definitief
1. 32317
JBZ-Raad
De commissie besluit de brief van 3 september 2013 van de minister van Veiligheid en Justitie
inzake het verslag van de informele JBZ-Raad van 18-19 juli 2013 voor kennisgeving aan te
nemen.
2. E130031
Voorstel voor een verordening tot vaststelling van regels voor de bewaking van de
zeebuitengrenzen
De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie d.d. 9 juli 2013
voor kennisgeving aan te nemen.
3. E130010 en E130011
Gezamenlijke mededeling over de strategie inzake cyberbeveiliging van de Europese Unie:
een open, veilige en beveiligde cyberspace; Voorstel voor een richtlijn betreffende maatregelen
die een hoog gemeenschappelijk niveau van netwerk- en informatieveiligheid waarborgen in
de EU
De fractie van de PvdA (Witteveen) levert inbreng voor nader schriftelijk overleg met de
regering. De fractie van de SP (Gerkens) levert uiterlijk 11 september 2013 inbreng. De
commissie besluit de vragen als commissievragen te stellen. De staf zal de conceptbrief ter
goedkeuring per e-mail rondsturen.
4. E130019
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 conceptbrief met een reactie inzake parlementaire controle van
Europol als commissiebrief aan de EP-rapporteur Europol te versturen.
5. 33192
Gebruik biometrie bij identificatie vreemdelingen
De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 8
oktober 2013.
6. 33293
Herschikken gronden voor asielverlening
De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 8
oktober 2013.
7. Mededelingen en rondvraag

Naar aanleiding van de suggestie van de commissie EUZA om een gesprek te voeren met de
commissie Meijers over haar correspondentie met de regering inzake informatievoorziening
aan nationale parlementen, stelt de commissie I&A/JBZ voor gezamenlijk met de commissie
EUZA een brief te richten aan de commissie Meijers.

De griffier van de commissie,
Kim van Dooren

