
Korte aantekeningen 
 

Vergadering van de vaste commissie voor 
Immigratie & Asiel / JBZ-raad 
 
25 september 2012  
 

 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie voor 

Immigratie & Asiel / JBZ-raad 

 

 

 

 Datum 25 september 2012 

 Kenmerk 44360/KvD/LD 

 

 

 

1. E1200211 

Verschillende fracties geven aan hun vragen aan de regering over de Mededeling over de EU-

strategie voor de uitroeiing van mensenhandel 2012-2016 te willen stellen tijdens de 

plenaire behandeling van het wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden 

seksbranche (32211). De fractie van de SP zal nagaan of de schriftelijke inbreng die de 

fractie over de Mededeling heeft, ook kan worden betrokken bij het debat over wetsvoorstel 

32211.  

 

2. T015042 

Verslag werkbezoek Kenia (31549) 

De commissie besluit om de brief van de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel van 13 

juli 2012 inzake bevindingen naar aanleiding van reis Kenia voor kennisgeving aan te nemen 

en de toezegging als voldaan te beschouwen voor wat betreft het verslag van het 

werkbezoek aan Kenia.  

 

3. E1100053 

Richtlijn voor het gebruik van passagiersgegevens voor de preventie, detectie, het onderzoek 

en vervolging van terroristische daden en zware criminaliteit (Europees PNR)  

COM(2011)32   

 De commissie besluit, op verzoek van de CDA-fractie, de bespreking van de brief van de 

Europese Commissie van 20 juli 2012 inzake Europese PNR-gegevens (32669, H) aan te 

houden tot 2 oktober 2012. 

 

4. E1100664 

Mededeling over een Europese agenda voor de integratie van onderdanen van derde landen 

De commissie besluit de brief van de Europese Commissie van 20 juli 2012 inzake Europese 

agenda voor de integratie van onderdanen van derde landen (33103, C) voor kennisgeving 

aan te nemen.  
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5. E1100275 en E1100286 

Herzien voorstel voor de Opvangrichtlijn COM(2011)320 

Herzien voorstel voor de Procedurerichtlijn COM(2011)319 

De commissie besluit de brief van de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel van 24 juli 

2012 inzake herziene voorstellen Opvang- en Procedurerichtlijn (33081/33082, G) voor 

kennisgeving aan te nemen. Zij verzoekt de griffie het akkoord dat recent tussen het 

Europees Parlement en de Raad is bereikt aan de commissieleden toe te doen komen. 

 

6. T01532 

Schriftelijk informeren over nareisbeleid (31549) 

De commissie bespreekt de brief van de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel van 14 

augustus 2012 inzake nareisbeleid in combinatie met de brief van 13 juli 2012 inzake 

bevindingen naar aanleiding van reis Kenia. De commissie besluit de toezegging als deels 

voldaan te beschouwen voor wat betreft het schriftelijk informeren over het nareisbeleid. De 

fractie van GroenLinks geeft aan nadere vragen te willen stellen aan de minister over het 

geldende criterium van een feitelijke gezinsverband, waarover de minister tevens had 

toegezegd de Eerste Kamer te informeren.  De commissie verzoekt de griffie, naar aanleiding 

van een passage in de brief, na te gaan hoe de bevoegdheid inzake het inzetten van DNA-

onderzoek is geregeld.   

 

7. De commissie neemt de brief van de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel van 15 

augustus 2012 inzake halfjaarlijks toezeggingenrappel voor kennisgeving aan en besluit de 

toezeggingen met nummer T00858, T01195, T01489, T01502, T01505 als openstaand te 

beschouwen en toezegging T01532 als deels voldaan te beschouwen.  

  

8. E1100947 

Voorstel voor een verordening betreffende de oprichting van het Europees 

grensbewakingssysteem Eurosur 

De commissie bespreekt de brief van de Europese Commissie van 5 september 2012 (33119, 

C). De fractie van GroenLinks (lid Strik) wenst inbreng te leveren voor vragen aan de 

regering. Afhankelijk van de aard van de vraag zal nog worden nagegaan of deze ambtelijk 

kan worden voorgelegd. 

 

9. De commissie verzoekt de griffie na te gaan of de directeur of plv. directeur van Europol 

beschikbaar is voor een gesprek. 

 
10. De fracties van de PvdA en de SP sluiten zich aan bij inbreng van de fractie van GroenLinks 

voor een brief inzake de situatie in Syrië n.a.v. verslag informele JBZ-Raad 23 en 24 juli 

2012. De staf stuurt de conceptbrief per mail rond. 
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11. E1200288 

Verslag over de voortgang van Roemenië met het Coöperatie- en Verificatiemechanisme 

en 

E1200299 

Verslag over de voortgang van Bulgarije met het Coöperatie- en Verificatiemechanisme 

 

De brief van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken en de minister voor Immigratie, 

Integratie en Asiel d.d. 13 september 2012 inzake kabinetsappreciatie CVM-rapporten 

(33353, A) wordt voor kennisgeving aangenomen.  
 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren  
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