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C4  BRIEF AAN DE VICEVOORZITTER VAN DE EUROPESE COMMISSIE 
 

Den Haag, 18 januari 2012 

De vaste commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-raad heeft u bij brief 
van 7 oktober 20115 diverse vragen voorgelegd over het herziene voorstel 
voor een Richtlijn betreffende gemeenschappelijke procedures voor de 
toekenning en intrekking van de internationale beschermingsstatus 
(COM(2011)319) en het herziene voorstel voor een richtlijn tot wijziging 
van Richtlijn 2003/9/EG tot vaststelling van minimumnormen voor de 
opvang van asielzoekers in de lidstaten (COM(2011)320). De Europese 
Commissie streeft ernaar brieven die zijn gestuurd in het kader van de 
politieke dialoog binnen drie maanden te beantwoorden. De commissie 
voor Immigratie & Asiel / JBZ-raad constateert dat deze termijn in casu 
niet gehaald is. Zij verzoekt de Europese Commissie daarom de 
genoemde brief zo spoedig mogelijk alsnog te beantwoorden. 

Bij brief van 4 oktober 20116 heeft de commissie voor Immigratie & Asiel / 
JBZ-raad u vragen voorgelegd over het voorstel voor een richtlijn 
betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en 
betreffende het recht op communicatie bij aanhouding (COM(2011)326). 
Ook met betrekking tot deze brief is de termijn van drie maanden niet 
gehaald. De commissie spreekt daarom de hoop uit dat de Europese 
Commissie in staat is zo spoedig mogelijk alsnog te antwoorden. 

De voorzitter van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel / 
JBZ-Raad,
P. L. Meurs
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