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AA  BRIEF VAN DE VOORZITTERS VAN DE VASTE COMMISSIES VOOR 
IMMIGRATIE EN ASIEL / JBZ-RAAD EN VOOR VEILIGHEID EN 
JUSTITIE 

Aan de Minister van Veiligheid en Justitie 

Den Haag, 26 januari 2017 

De vaste commissies voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en 
voor Veiligheid en Justitie (V&J) hebben op 24 januari jl. de passages uit 
de geannoteerde agenda van de informele JBZ-Raad van 26-27 januari 
2017 over het Europees Openbaar Ministerie besproken. Hierin schrijft u 
onder meer het volgende: 

«Nu de voorlopig definitieve eindtekst van de besprekingen in de Raad 
beschikbaar is, voldoe ik hiermee dan ook graag aan mijn toezegging 
beide Kamers der Staten-Generaal op de hoogte te stellen van het 
resultaat van de onderhandelingen in de Raad. Ik teken daarbij volledig-
heidshalve aan dat op dit moment nog niet duidelijk is of er nog inhou-
delijk over de tekst zal worden gesproken, zodra de procedure voor 
versterkte samenwerking van start is gegaan. Het valt evenwel niet op 
voorhand uit te sluiten dat de tekst die ter goedkeuring zal voorliggen aan 
de Europese Raad op 22-23 juni a.s. nog zal wijzigen ten opzichte van de 
onderhavige tekst.»2 

Gelet op het feit dat de definitieve eindtekst die na de procedure voor 
versterkte samenwerking ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan 
Europese Raad nog kan wijzigen, zijn de commissies van oordeel dat aan 
toezegging T023823 nog niet volledig is voldaan. De commissies 
verzoeken u dan ook haar te informeren over de voortgang van de 

1 Zie dossier E130041 op www.europapoort.nl
2 Kamerstukken I 2016/17, 32 317, HH.
3 Zie toezegging T02382 op www.eerstekamer.nl.
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procedure voor versterkte samenwerking en, indien de definitieve 
eindtekst gedurende de onderhandelingen wijzigt, deze opnieuw ter 
beoordeling voor te leggen aan de Kamer. 

Voorzitter van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad,
G. Markuszower 

Voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie,
A.W. Duthler
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