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1. De vertrouwelijke brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 15 december 2011 

inzake overeenkomst EU-VS over de doorgifte van passagiersgegevens wordt voor 

kennisgeving aangenomen. 

 

2. E1100941 

Voorstel voor een verordening betreffende de oprichting van het Europees 

grensbewakingssysteem Eurosur 

 

De commissie besluit het voorstel in behandeling te nemen, maar de Nederlandstalige versie 

van het voorstel af te wachten alvorens te beslissen op welke datum inbreng geleverd wordt. 

Zij agendeert het voorstel, naar verwachting volgende week, opnieuw.  

 

3. E1100492 

Verordening teneinde te voorzien in de tijdelijke herinvoering van grenscontroles aan de 

binnengrenzen in uitzonderlijke omstandigheden COM(2011)560 

 

De brief van de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel van 20 december 2011 

betreffende het voorstel voor een verordening over de tijdelijke herinvoering van de 

binnengrenscontroles wordt voor kennisgeving aangenomen.  

 

4. Raadsdocumenten inzake diverse dossiers3 

 

De commissie besluit de Raadsdocumenten die bij brief van de minister voor Immigratie, 

Integratie en Asiel van 23 december 2011 (32317, BF) zijn aangeboden en de bijbehorende 

dossiers die in de Kamer worden behandeld aan de orde te stellen in het voorgenomen 

mondeling overleg met minister Leers.  

 

5. E1100274 

                                                
1  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 
2  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 
3  Zie dossiers E100008 (Kwalificatierichtlijn), E110027 (Procedurerichtlijn), E110028 
(Opvangrichtlijn), E090124 (Dublinverordening), E090125 (Eurodac-verordening), E110049 
(Verordening teneinde te voorzien in de tijdelijke herinvoering van grenscontroles aan de binnengrenzen 
in uitzonderlijke omstandigheden) op www.europapoort.nl. 
4  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 
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Herzien voorstel voor de Procedurerichtlijn COM(2011)319 

en 

E1100285 

Herzien voorstel voor de Opvangrichtlijn COM(2011)320 

 

De commissie gaat akkoord met de tekst van de concept-rappelbrief die aan de Europese 

Commissie zal worden gestuurd.  

 

6. Ter informatie:  

De commissie neemt twee brieven voor kennisgeving aan: 

- brief van de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel van 23 december 2011 inzake 

Groenboek over het recht op gezinshereniging van onderdanen van derde landen die wonen 

in de EU6; 

- brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 9 januari 2012 inzake Mededeling over 

een Europees programma voor het traceren van terrorismefinanciering7 

 

De commissie besluit naar aanleiding van de eerste brief inbreng te leveren op 14 februari 

2012 in plaats van op 31 januari 2012. Dit ook ten einde de resultaten van het 

rondetafelgesprek, dat op 9 februari 2012 door de Tweede Kamer wordt georganiseerd, mee 

te kunnen nemen.  

 

7. De commissie gaat akkoord met de voorgestelde datum van 6 maart 2012 voor een 

mondeling overleg over enerzijds informatievoorziening en anderzijds de geschiedenis en 

stand van zaken van enkele grote dossiers op het terrein van immigratie en asiel. Zij besluit 

het overleg enkel te houden met de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel. De 

commissie zal het mondeling overleg op 21 februari 2012 voorbereiden en dan haar 

informatiebehoefte vaststellen en dossiers voor het mondeling overleg selecteren.  

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 

                                                
5  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 
6  Dossier E110072 op www.europapoort.nl.  
7  Dossier E110041 op www.europapoort.nl.  


