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1. E1100491
Verordening teneinde te voorzien in de tijdelijke herinvoering van grenscontroles aan de
binnengrenzen in uitzonderlijke omstandigheden COM(2011)560
De fracties van D66 en GroenLinks brengen een kleine wijziging aan in hun inbreng voor de
brief aan de minister voor Immigratie en Asiel, waarna deze wordt vastgesteld.
2. E1000102
Voorstel voor wijziging Frontex-verordening (COM(2010)61)
en
E1100273
Herzien voorstel voor de Procedurerichtlijn COM(2011)319
en
E1100284
Herzien voorstel voor de Opvangrichtlijn COM(2011)320
De brief van de minister voor Immigratie en Asiel van 31 oktober 2011 inzake toezeggingen
Raadsdocumenten en brief over richtlijnvoorstellen geeft in dit stadium geen aanleiding tot
een nadere schriftelijke gedachtewisseling. De commissie besluit de brief mee te nemen in
het overleg met de Commissie Meijers op 29 november 2011. Indien dit overleg nieuwe
inzichten oplevert, wordt de brief opnieuw geagendeerd. Na het gesprek met de Commissie
Meijers zal de voorzitter van de commissie in gesprek gaan met de minister voor Immigratie
en Asiel inzake de informatievoorziening aan de commissie.
3. E1100055
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
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De reactie namens de hele commissie aan de Europese Commissie wordt akkoord bevonden.
4. E1100306
Groenboek over de toepassing van EU-strafwetgeving op het gebied van detentie
COM(2011)327
Het groenboek en de (concept)kabinetsreactie d.d. 14 oktober 2011 worden voor kennisgeving aangenomen.
5. E1100297
Voorstel voor een richtlijn over het recht op een advocaat en communicatie in strafrechtelijke
procedures COM(2011)326
De brief van de minister en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 31 oktober
2011 wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie wacht de reactie van de Europese
Commissie op haar brief van 4 oktober 2011 af.
6. De commissie spreekt opnieuw over de LIBE interparlementaire commissievergadering van 5
en 6 oktober 2011 over "Democratic Accountability of the Internal Security Strategy and the
role of Europol, Eurojust and Frontex". De commissie besluit haar lijn ten aanzien van
parlementaire controle op Europese agentschappen te bestendigen: de commissie kan
gesprekken hebben met vertegenwoordigers van deze agentschappen en daarnaast kan (de
LIBE commissie van) het Europees Parlement, al dan niet in samenwerking met nationale
parlementariërs, controle uitoefenen. De commissie zal - mede met het oog op de volgende
LIBE interparlementaire commissievergadering in oktober 2012 - vóór het zomerreces bezien
welke vertegenwoordigers in het volgende parlementaire jaar kunnen worden uitgenodigd.
7. De commissie houdt na enige discussie vast aan het voorstel het voorbereidend onderzoek
ten aanzien van wetsvoorstel 32420 (Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter
implementatie van de richtlijn nr. 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van
16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de
terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven
(PbEU L 348/98)) op 15 november 2011 te doen plaatsvinden. Onder voorbehoud van
spoedige beantwoording van de vragen in het (voorlopig) verslag kan de plenaire
behandeling op 6 december 2011 plaatsvinden.

De griffier van de commissie,
Kim van Dooren
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