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1. E1100411 

Mededeling over een Europees programma voor het traceren van terrorismefinanciering 

COM(2011)429 

De fractie van D66 levert inbreng voor schriftelijk overleg met de regering. Deze inbreng 

wordt rondgestuurd, waarna andere fracties kunnen bepalen of zij zich daarbij aansluiten. 

 

2. E1100262 
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 

De brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 14 oktober 2011 inzake aanvullende 

informatie JBZ-Raad september 2011 wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

3. Naar aanleiding van de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 27 en 28 oktober 2011 

besluit de commissie de regering een korte brief te sturen waarin gevraagd wordt de vragen 

en opmerkingen uit commissiebrieven aan de regering en de Europese Commissie in de 

Raadsdiscussies te betrekken. Het gaat om brieven over de herziening van de 

Procedurerichtlijn3 en de Opvangrichtlijn4, alsmede om 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.5 Tevens wordt in de brief gevraagd naar de relevante 

Raadsdocumenten met betrekking tot de Single Permit richtlijn6 en de Kwalificatierichtlijn7, 

onder verwijzing naar toezegging T01384. 

Het lid Strik (GroenLinks) verzoekt om agendering voor procedure van de op 20 juli 2011 

verschenen Mededeling over een Europese agenda voor integratie van derdelanders 

(COM(2011)455). 

 

                                                
1  Dossiernummer op www.europapoort.nl 
2  Dossiernummer op www.europapoort.nl 
3  Dossier E110027 op www.europapoort.nl  
4  Dossier E110028 op www.europapoort.nl  
5  Dossier E110029 op www.europapoort.nl  
6  Dossier E090145 op www.europapoort.nl  
7  Dossier E100008 op www.europapoort.nl  
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4. Het verslag van de JBZ-Raad van 22 en 23 september 2011 wordt voor kennisgeving 

aangenomen. 

 

5. De fracties van PvdA, SP en D66 sluiten zich aan bij vragen van de fractie van GroenLinks 

inzake het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband 

met het vereiste van een machtiging tot voorlopig verblijf (Staatscourant 2011 nr. 17053). 

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 

 


