
22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven
van de lidstaten van de Europese Unie

Nr. 568 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 september 2007

Hierbij bied ik uw Kamer, conform de door mij gedane toezegging tijdens
het algemeen overleg JBZ-raad van 13 september jl., in de bijlage aan een
overzicht van Europese voorstellen op het gebied van asiel en migratie.

Puntsgewijs worden eerst de voorstellen vermeld welke recent zijn
verschenen danwel welke thans ter bespreking voorliggen in de Raad en
het Europees Parlement.

Voor het standpunt van het kabinet ten aanzien van de onlangs versche-
nen voorstellen op het gebied van de totstandkoming van de tweede fase
van een gemeenschappelijk Europees asielstelsel verwijs ik naar mijn
brief van 11 september 2007 over onder meer een gemeenschappelijk
Europees asielstelsel1 en de Kabinetsreactie op het Groenboek over de
toekomst van het gemeenschappelijk Europees asielsysteem2, waarover ik
op 26 september a.s. met uw Kamer in overleg zal treden.

Wat betreft het standpunt van het kabinet op de onlangs verschenen
voorstellen op het gebied van migratie verwijs ik naar de vijfde rappor-
tage migratie en ontwikkeling van de minister voor Ontwikkelingssamen-
werking en mijzelf van 19 september 20073 en de relevante BNC-fiches,
welke staan vermeld bij deze voorstellen. Het voorstel voor een Richtlijn
tot vaststelling van sancties voor werkgevers van illegaal verblijvende
onderdanen van derde landen4 staat eveneens geagendeerd voor voor-
noemd overleg van 26 september a.s.

Voorts staan in de bijlage vermeld de voorstellen die, op basis van de
thans beschikbare informatie, de komende jaren zijn voorzien. Deze voor-
stellen vloeien voort uit het Haags Programma, dat is aangenomen door
de Europese Raad van 4 en 5 november 2004, het Actieplan ter uitvoering
van het Haags Programma, dat is aangenomen in de Raad van 2 juni 2005,
en de op basis daarvan uitgewerkte voorstellen van de Commissie, zoals
de Mededeling over een beleidsplan voor legale migratie5. Afhankelijk van
de inhoud van deze voorstellen zal uw Kamer na het openbaar maken
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ervan zoals te doen gebruikelijk via de BNC-procedure op de hoogte
worden gesteld van de Nederlandse standpuntbepaling. Ten aanzien van
het te verwachten voorstel voor een Richtlijn over de voorwaarden voor
toelating en verblijf van kennismigranten verwijs ik tot slot naar mijn brief
van 11 september 2007 over onder meer de blue card1.

De staatssecretaris van Justitie,
N. Albayrak

1 Zie TK 2006–2007, 19 637, nr. 1170.
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BIJLAGE OVERZICHT EUROPESE VOORSTELLEN OP HET GEBIED VAN
ASIEL EN MIRGRATIE

Recente voorstellen van de Europese Commissie

Asiel
• Groenboek over de toekomst van het gemeenschappelijk Europees

asielsysteem1;
• Rapport over de evaluatie van het Dublin-systeem2; en
• Voorstel voor een Richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2003/109/EG

inzake langdurig ingezetenen teneinde haar werkingssfeer uit te
breiden tot personen die internationale bescherming genieten3.

Migratie
• Voorstel voor een Beschikking betreffende het opzetten van een Euro-

pees migratienetwerk4;
• Voorstel voor een Richtlijn tot vaststelling van sancties voor werkge-

vers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen5;
• Mededeling over circulaire migratie en mobiliteitspartnerschappen

tussen de Europese Unie en derde landen6;
• Mededeling over de toepassing van de algehele aanpak van migratie

op de grensregio’s ten oosten en zuidoosten van de Europese Unie7;
• Mededeling over één jaar algehele aanpak van migratie: naar een

alomvattend Europees migratiebeleid8;
• Voorstel voor een Verordening tot vaststelling van een gemeenschap-

pelijke visumcode9;
• Voorstel voor een Verordening tot wijziging van de gemeenschappe-

lijke visuminstructies aan de diplomatieke en consulaire beroeps-
posten in verband met de invoering van biometrische identificatie-
middelen, met inbegrip van bepalingen over de organisatie van de
inontvangstneming en de behandeling van visumaanvragen10; en

• Voorstel voor een Richtlijn over gemeenschappelijke normen en proce-
dures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde
landen die illegaal op hun grondgebied verblijven11.

Voorziene voorstellen van de Europese Commissie

Asiel
• Rapport over de evaluatie van Richtlijn 2003/9/EG van de Raad van

27 januari 2003 tot vaststelling van minimumnormen voor de opvang
van asielzoekers in de lidstaten [2007];

• Rapport over de evaluatie van de proefprojecten inzake regionale
beschermingsprogramma’s12 [2007];

• Voorstel voor een Kaderbesluit over de toegang tot Eurodac voor raad-
pleging door aangewezen autoriteiten van de lidstaten en door
Europol, met het oog op het voorkomen, opsporen en onderzoeken
van terroristische misdrijven en andere ernstige strafbare feiten [2007/
2008];

• Rapport over de evaluatie van Richtlijn 2004/83/EG van de Raad van
29 april 2004 inzake minimumnormen voor de erkenning van onder-
danen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon
die anderszins internationale bescherming behoeft, en de inhoud van
de verleende bescherming [2008];

• Rapport over de evaluatie van Richtlijn 2005/85/EG van de Raad van
1 december 2005 betreffende minimumnormen voor de procedures in
de lidstaten voor de toekenning of intrekking van de vluchtelingen-
status [2008]; en

• Beleidsplan over een gemeenschappelijk Europees asielsysteem
[2008].

1 Zie COM (2007) 301.
2 Zie COM (2007) 299 en SEC (2007) 742.
3 Zie COM (2007) 298 en het BNC-fiche
terzake, TK 2006–2007, 22 112, nr. 564.
4 Zie COM (2007) 466 en het BNC-fiche
terzake, DIE-1325/07.
5 Zie COM (2007) 249 en het BNC-fiche
terzake, TK 2006–2007, 22 112, nr. 550.
6 Zie COM (2007) 248 en het BNC-fiche
terzake, TK 2006–2007, 22 112, nr. 561.
7 Zie COM (2007) 247 en het BNC-fiche
terzake, TK 2006–2007, 22 112, nr. 561.
8 Zie COM (2006) 735 en het BNC-fiche
terzake, TK 2006–2007, 22 112, nr. 508.
9 Zie COM (2006) 403 en het BNC-fiche
terzake, TK 2006–2007, 22 112, nr. 478.
10 Zie COM (2006) 269 en het BNC-fiche
terzake, TK 2005–2006, 22 112, nr. 460.
11 Zie COM (2005) 391 en het BNC-fiche
terzake, TK 2005–2006, 22 112, nr. 397.
12 Zie in dit verband de Mededeling over
regionale beschermingsprogramma’s, COM
(2005) 388 en het BNC-fiche terzake,
TK 2005–2006, 22 112, nr. 396.
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Migratie
• Voorstel voor een algemene Kaderrichtlijn voor arbeidsmigranten

[2007];
• Voorstel voor een Richtlijn over de voorwaarden voor toelating en

verblijf van kennismigranten [2007];
• Mededeling over een integraal migratiebeleid [2007];
• Mededeling over een Europees in- en uitreisysteem [2007/2008];
• Rapport over de evaluatie van Frontex [2008];
• Voorstel voor een Richtlijn over de voorwaarden voor toelating en

verblijf van seizoensarbeiders [2008];
• Voorstel voor een Richtlijn over de voorwaarden voor toelating en

verblijf van binnen een onderneming overgeplaatste werknemers
[2008]; en

• Voorstel voor een Richtlijn over de voorwaarden voor toelating en
verblijf van bezoldigde trainees [2008].
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