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1. E1100721
Groenboek over het recht op gezinshereniging van onderdanen van derde landen die wonen
in de EU
De brief van de minister voor I&A d.d. 5 maart 2012 en de definitieve kabinetsreactie op het
Groenboek worden voor kennisgeving aangenomen. De commissie wacht de initiatieven van
de Europese Commissie af.
2. De commissie spreekt kort na over het mondeling overleg van 6 maart 2012 met de minister
voor I&A over informatievoorziening en geschiedenis en stand van zaken van enkele grote
Europese I&A-dossiers. De commissie besluit de toegezegde brief van de minister af te
wachten waarin deze aan zal geven op welke wijze de informatievoorziening aan de Kamer
verbeterd kan worden.
3. 31549
Invoering visumplicht voor vreemdelingen
De commissie brengt eindverslag uit. Zij stelt voor het wetsvoorstel op 15 mei 2012 plenair
te behandelen.
4. De staf zal de uitnodiging voor een informele bijeenkomst over toezicht door nationale
parlementen op Europol op 20 april 2012 rondmailen onder de leden. De staf zal tevens het
recente artikel in het FD over Europese agentschappen opzoeken en per mail verspreiden.
Nog vóór het zomerreces wenst de commissie te spreken over het uitnodigen van
vertegenwoordigers van Europese agentschappen voor gesprekken in het volgende
parlementaire jaar. Zij stelt vast dat voor dergelijke gesprekken een duidelijke agenda moet
worden opgesteld en dat de aanwezigheid van voldoende leden een vereiste is.
5. De brief van de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel van 6 maart 2012 inzake
halfjaarlijks rappel toezeggingen wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie
besluit de status van de toezeggingen niet te wijzigen.
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6. De commissie besluit de regering een brief te sturen over de toepasselijkheid van het
instemmingsrecht op enkele Europese voorstellen.
7. De voorzitter memoreert dat het gesprek met de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken
(ACVZ) plaatsvindt op 20 maart 2012 van 16:30-17:30 uur. Zij roept de leden op
aanwezig te zijn.
8. E1200032
Voorstel voor een verordening betreffende de bescherming van individuen in verband met de
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens
en
E1200043
Voorstel voor een richtlijn betreffende de bescherming van individuen in verband met de
verwerking van persoonsgegevens door de autoriteiten met het oog op het voorkomen,
onderzoeken, opsporen of vervolgen van strafbare feiten en betreffende het vrije verkeer
van die gegevens
De commissie wacht het antwoord op haar brief d.d. 9 maart 2012 inzake vragen van de
Commissie Meijers af alvorens zij verdere actie onderneemt op deze dossiers. Wanneer het
antwoord binnen is, kijkt zij naar een mogelijke datum voor een gesprek met de voorzitter
van het CBP en technische briefings door het Ministerie van V&J en de Europese Commissie.
De griffier van de commissie,
Kim van Dooren
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