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Geachte heer Leers,
De vaste commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-raad heeft in haar vergadering van heden gesproken over de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 27 en 28 oktober 2011.
De regering heeft deze bij brief van 21 oktober jl. aan de Eerste Kamer aangeboden. De
commissie constateert dat zij over twee van de geagendeerde onderwerpen recent met de
verantwoordelijke bewindspersonen van gedachten heeft gewisseld. Het betreft hier het
Gemeenschappelijk Europees asielstelsel (GEAS) en het voorstel voor een richtlijn over het
recht op toegang tot een raadsman in strafzaken en over het recht op communicatie in
geval van arrestatie. Over het eerstgenoemde onderwerp heeft de commissie de Minister
voor Immigratie en Asiel op 4 oktober 2011 twee brieven gestuurd betreffende de herziening van de Procedurerichtlijn en de Opvangrichtlijn.1 Over het tweede onderwerp heeft de
commissie de Minister van Veiligheid en Justitie op 27 september 2011 een brief gestuurd.2
In de geannoteerde agenda klinkt de inbreng vanuit de Eerste Kamer niet door. De commissie zou graag zien dat de regering de vragen en opmerkingen in de genoemde brieven
betrekt bij de discussies tijdens de JBZ-Raad. Hetzelfde geldt voor de vragen en opmerkingen in de correspondentie van de commissie met de Europese Commissie over deze onderwerpen. Deze correspondentie is daarom ter informatie van de regering bijgevoegd.
Graag verneemt de commissie via het verslag of via een separate reactie op welke wijze de
regering de vragen en opmerkingen bij de discussie heeft betrokken.
De commissie heeft voorts via de agenda kennisgenomen van het feit dat over het voorstel
voor een richtlijn betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om op het grondgebied van een lidstaat te
verblijven en te werken en betreffende een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven, alsmede over het voorstel tot
herziening van de zogenaamde Kwalificatierichtlijn een inhoudelijk akkoord is bereikt. Bei-

1
2

148766.01u en 148766.02u. Zie tevens de dossiers E110027 en E110028 op www.europapoort.nl
149142.01u. Zie tevens dossier E110029 op www.europapoort.nl

de voorstellen zijn bij de commissie in behandeling.3 De commissie wijst in dit verband op
de toezegging van de regering om, gerelateerd aan de politieke besluitvorming, de relevante Raadsdocumenten aan de Kamer toe te zenden met betrekking tot door de commissie voor behandeling geselecteerde JBZ-dossiers.4 De commissie ontvangt de relevante
Raadsdocumenten met betrekking tot deze twee voorstellen dan ook graag op korte termijn.
Hoogachtend,

P.L. Meurs,
Voorzitter van de vaste commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-raad

Een gelijkluidende brief is verstuurd aan de Minister van Veiligheid en Justitie
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