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BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN
JUSTITIE
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 16 december 2014
Hierbij laat ik u weten dat ik uw Kamer niet voor het kerstreces kan
informeren over de kabinetsreactie op de technische studie van het
slimme grenzenpakket.1 De bestudering van de omvangrijke technische
studie door de betrokken organisaties kon nog niet worden afgerond.
Daarnaast acht ik het, gelet op de samenhang, wenselijk dat in de
kabinetsreactie ook wordt ingegaan op de uitvoering van de pilot slimme
grenzen in 2015. De planning is dat de Europese Commissie de terms of
reference voor de uitvoering van deze pilot aan het einde van dit jaar heeft
opgesteld.
In de JBZ Raad van 6 december jl. heeft Commissaris Avramopoulos
duidelijk gemaakt dat de bestaande voorstellen worden vervangen door
nieuwe voorstellen. Deze nieuwe voorstellen zullen rekening houden met
de uitkomsten van de technische studie en de pilot die in 2015 gaat
plaatsvinden. Er zal ook rekening worden gehouden met de standpunten
van het Europees parlement. Het Europees parlement zal hiervoor naar
verwachting in januari 2015 een werkdocument opstellen. De Commissaris kondigde aan dat eind 2015 dan wel begin 2016 de nieuwe
voorstellen zullen worden gepresenteerd. Dat betekent dat de nieuwe
voorstellen naar verwachting tijdens het Nederlandse Voorzitterschap in
2016 zullen worden besproken.
Om u zo volledig mogelijk te informeren over alle ontwikkelingen op het
slimme grenzenpakket, stuur ik u de kabinetsreactie begin 2015.
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
F. Teeven
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