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Nr. 2 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR EUROPESE ZAKEN 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 25 november 2020 

Hierbij meld ik u dat de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft 
geadviseerd het parlementair behandelvoorbehoud zoals vastgesteld bij 
de EU-voorstellen formeel te beëindigen. Het betreft de volgende zes 
voorstellen: 
1. EU-voorstel voor een EU-migratiepact 2020 COM (2020) 609; 
2. EU-voorstel voor een verordening inzake asiel en migratiemanage-

ment COM (2020) 610; 
3. Gewijzigd EU-voorstel voor een verordening inzake asielprocedures 

COM (2020) 611; 
4. EU-voorstel voor een verordening inzake screening aan de grens COM 

(2020) 612; 
5. EU-voorstel voor een verordening inzake situaties van crisis en 

overmacht COM (2020) 613; 
6. Gewijzigd EU-voorstel voor een verordening inzake Eurodac COM 

(2020) 614. 

Tijdens het algemeen overleg van 11 november 2020 zijn de volgende 
informatieafspraken tussen de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid 
en de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid overeengekomen: 
1. Dat de Kamer tijdig en maximaal wordt geïnformeerd over de inhoud, 

de standpunten en de wijzigingen aangaande de Nederlandse inzet, én 
als er onderhandelingsakkoorden aanstaande zijn of besluiten moeten 
worden genomen, zodat de Kamer hierover kan meebeslissen. 

2. Dat de Kamer over de onderhandelingsakkoorden van de lidstaten in 
de Raad (General Approach) en in de trilogen met het Europees 
Parlement door de regering wordt geïnformeerd; 

3. Dat er geen onomkeerbare stappen of nieuwe standpunten worden 
ingenomen zonder dat overleg heeft kunnen plaatsvinden met de 
Kamer. 

4. Hiervoor wordt zo veel als mogelijk, maar niet uitsluitend, gebruik 
gemaakt van de geannoteerde agenda’s van de JBZ-Raad, de 
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verslagen van de JBZ-Raden en de kwartaalrapportages JBZ, die 
vanuit het ministerie met de Kamer worden gedeeld. 

De vastgestelde afspraken zijn in bijgaande conceptbrief aan de Staatsse-
cretaris van Justitie en Veiligheid vastgelegd1. 

Namens de vaste commissie voor Europese Zaken verzoek ik u dit advies 
en de bijgaande conceptbrief ter besluitvorming aan de Tweede Kamer 
voor te leggen. 

De voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken,
Veldman

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.
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