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1. E1100271
Herzien voorstel voor de Procedurerichtlijn
De commissie besluit het voorstel in behandeling te nemen. Inbreng voor schriftelijk overleg
met de regering kan geleverd worden in de vergadering van 13 september 2011. Een deel
van de commissie overweegt het parlementair (behandel)voorbehoud in te zetten als de
Minister voor Immigratie en Asiel tijdens het aansluitende mondelinge overleg onvoldoende
toezeggingen doet op het vlak van de informatievoorziening aan de Kamer.
NB. De minister heeft in het overleg toegezegd na te zullen denken over de wijze waarop de
Kamer tijdig en adequaat geïnformeerd kan worden op dit dossier. Hij stelt een brief op en
zal een en ander afstemmen met zijn collega's van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
2. E1100282
Herzien voorstel voor de Opvangrichtlijn
De commissie besluit het voorstel in behandeling te nemen. Inbreng voor schriftelijk overleg
met de regering kan geleverd worden in de vergadering van 13 september 2011. Een deel
van de commissie overweegt het parlementair (behandel)voorbehoud in te zetten als de
Minister voor Immigratie en Asiel tijdens het aansluitende mondelinge overleg onvoldoende
toezeggingen doet op het vlak van de informatievoorziening aan de Kamer.
NB. De minister heeft in het overleg toegezegd na te zullen denken over de wijze waarop de
Kamer tijdig en adequaat geïnformeerd kan worden op dit dossier. Hij stelt een brief op en
zal een en ander afstemmen met zijn collega's van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
3. E1100303
Groenboek over de toepassing van EU-strafwetgeving op het gebied van detentie
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De commissie besluit de regering per brief te verzoeken de kabinetsreactie op het groenboek
uiterlijk op 28 oktober 2010 aan de Kamer te doen toekomen. Daarna bespreekt de
commissie hoe zij het groenboek verder zal behandelen.
4. E1100264
Voorstel voor een besluit inzake de sluiting van de overeenkomst tussen de EU en Australië
inzake de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens van passagiers (PNR)
COM(2011)281
en
E110026A5
Voorstel voor een besluit inzake de ondertekening van de overeenkomst tussen de EU en
Australië inzake de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens van passagiers (PNR)
COM(2011)280
De fracties van GroenLinks en D66 leveren inbreng voor schriftelijk overleg met de
regering. De fracties van PvdA, CDA en SP sluiten zich bij deze inbrengen aan. De overige
aanwezige fracties doen dat niet. De staf verwerkt de inbrengen tot een conceptbrief die via
de e-mail zal worden rondgestuurd.
5. E0901836
Voorstel voor een verordening tot oprichting van een agentschap voor het operationele
beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht
(COM(2009)293)
De brief van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 21 juni 2011 ter aanbieding
van Raadsdocumenten wordt voor kennisgeving aangenomen. De aangeboden
Raadsdocumenten geven nu geen aanleiding voor een nadere gedachtewisseling met de
regering.
6. E1100057
Richtlijn voor het gebruik van passagiersgegevens voor de preventie, detectie, het onderzoek
en vervolging van terroristische daden en zware criminaliteit (Europees PNR)
COM(2011)32
De commissie besluit bespreking van de brief van de Minister van Veiligheid en Justitie van
30 mei 2011 inzake Richtlijn EU PNR aan te houden tot 5 juli 2011. Zij besluit tevens een
brief te sturen aan de Minister van Veiligheid en Justitie met het verzoek het advies van de
Juridische Dienst van de Raad ter vertrouwelijke inzage toe te sturen.
7. E1100108
Evaluatie van de EU-overnameovereenkomsten COM(2011)76

4
5
6
7
8

Dossiernummer
Dossiernummer
Dossiernummer
Dossiernummer
Dossiernummer

op
op
op
op
op

www.europapoort.nl
www.europapoort.nl
www.europapoort.nl
www.europapoort.nl
www.europapoort.nl

datum
kenmerk
blad

24 juni 2011
43107/KvD/LD
3

De commissie besluit de brief van de Minister voor Immigratie en Asiel van 21 juni 2011 over
EU-overnameovereenkomsten (32732, A) mee te nemen in het aansluitende mondeling
overleg met de minister.
De griffier van de commissie,
Kim van Dooren

