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Geachte leden van de Eerste Kamer,

De Commissie Meijers heeft kennis genomen van het Wetgevings- en werkprogramma van de
Europese Commissie voor 2013 van 23 oktober 2012. Ten behoeve van de selectie van
Europese prioriteiten door uw Kamer, sturen we u hierbij een aanbeveling omtrent de als
prioritair te selecteren dossiers uit dit programma.
Op basis van de opdracht van de Commissie Meijers komen wij, na een eerste lezing, tot het
voorlopige oordeel dat onderstaande dossiers bij voorrang de aandacht vragen van uw
Kamer.
Annex 1 Forthcoming initiatives 2013-2014:


nr. 31 Integration of the Roma



nr. 44 Framework for administrative measures for the freezing of funds, financial assets
and economic gains of persons and entities suspected of terrorist activities in the EU
(Article 75 TFEU)



nr. 45 Special safeguards in criminal procedures for Suspected or Accused Persons who
are Vulnerable



nr. 48 Establishment of a European Public Prosecutor’s office (EPPO) to protect the
financial interests of the Union



nr. 51 Reviewing the Union’s visa policy to facilitate life for legitimate travellers

Bij de nummering van de dossiers is de nummering aangehouden zoals in de bijlage bij het
originele Wetgevings- en werkprogramma van de Europese Commissie.

•

Meijers Committee
Standing committee of experts on
international immigration, refugee
and criminal law

•

Comité Meijers
Comité permanent d’experts en droit
international de l’immigration,
des réfugiés et du droit pénal

•

Meijers-Ausschuss
Ständiger Ausschuss von
Experten im internationalen
Ausländer-, Flüchtlings- und Strafrecht

Permanente commissie van deskundigen
in internationaal vreemdelingen-,
vluchtelingen- en strafrecht
_____________________________________________________________________________________________

Het betreffen met name dossiers die voorstellen tot wetgeving bevatten. Eén dossier betreft
geen wetgeving (nr. 31 Integration of the Roma). Wij achten dit dossier van dusdanig belang,
dat wij aanbevelen dat uw Kamer deze eveneens als prioritair selecteert.

Tot nadere toelichting steeds bereid,

Vriendelijk groetend,

Prof. mr. C.A. Groenendijk
Voorzitter
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