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1. E1200211 

Mededeling over de EU-strategie voor de uitroeiing van mensenhandel 2012-2016 

 

Inbreng voor nader schriftelijk overleg met de regering wordt geleverd door de fracties van 

PVV en SP. De fracties van PvdA en GroenLinks sluiten zich aan bij de inbreng van de SP-

fractie. 

 

2. E1100942 

Voorstel voor een verordening betreffende de oprichting van het Europees 

grensbewakingssysteem Eurosur 

 

De brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (ontvangen op 15 november 2012) 

wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 

3. 32317 

JBZ-Raad 

 

Het verslag van de JBZ-Raad van 25 en 26 oktober 2012 wordt voor kennisgeving 

aangenomen. De commissie zal de ontwikkelingen en Nederlandse plannen ten aanzien van 

het Gemeenschappelijk Europees asielstelsel en de Schengenzone meenemen in het gesprek 

met de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie op 11 december 2012. 

 

4. E1200033 

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 

E1200044 

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, 
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onderzoeken, opsporen of vervolgen van strafbare feiten en betreffende het vrije verkeer 

van die gegevens 

 

De fractie van de VVD wenst nog een vraag toe te voegen aan de conceptbrief aan de 

regering die eerder via de e-mail heeft gecirculeerd. De staf zal de extra vraag rondmailen, 

waarbij fracties uiterlijk vrijdag 23 november 2012, 12:00 uur, kunnen aangeven dat zij 

zich niet bij de vraag wensen aan te sluiten. 

 

5. E1200465 

Werkprogramma 2013 van de Europese Commissie 

 

De commissie selecteert de voorstellen met de nummers 31 (integratie Roma), 48 

(oprichting Europees OM) en 51 (herziening visumbeleid). De commissie bevestigt tevens 

haar eerdere selectie uit de Werkprogramma's 2010-2012. Gelet op de deels overlappende 

de selectie van de commissie voor Veiligheid en Justitie, zal in een volgende gecombineerde 

vergadering de selectie besproken worden, teneinde omissies en overlap te voorkomen. 

 

6. Naar aanleiding van het ter informatie geagendeerde voorstel COM(2012)650 tot wijziging 

van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststellingen van de landen waarvan de onderdanen 

wel en niet visumplichtig zijn besluit de commissie tijdens het kennismakingsgesprek met de 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (zie onder 3.) tevens over de visumplicht voor 

Turken te spreken. De staf gaat na of ontheffing van de visumplicht voor het hele Koninkrijk 

geldt, en dus ook voor de BES-eilanden. 

 

7. Het lid Strik (GroenLinks) behoudt zich het recht voor alsnog in een later stadium 

vevolgvragen te stellen over de Eurosur-verordening (zie onder 2.) 

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 
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