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Datum Utrecht, 5 december 2011

Geachte leden van de Eerste Kamer,

De Commissie Meijers heeft kennis genomen van het Wetgevings- en werkprogramma van de
Europese Commissie voor 2012, COM(2011) 777 Vol.1 van 15 november 2011. Tijdens het
gesprek tussen de Commissie Meijers en enkele leden van de commissies Immigratie &
Asiel/JBZ-Raad en Veiligheid & Justitie is aangegeven dat de fracties voor 7 december as.
moeten aangeven welke dossiers zij als prioritair willen aanmerken en dat zij graag hiertoe een
aanbeveling van de Commissie Meijers ontvangen.

Op basis van de opdracht van de Commissie Meijers komen wij, na een eerste lezing, tot het
voorlopige oordeel dat onderstaande zes dossiers bij voorrang de aandacht vragen van uw
Kamer.

Annex 1 Forthcoming initiatives:

 nr. 57 Next Generation of Border Checks: (1) Entry/Exit System (EES), (2) Registered
Traveller Programma (RTP), (3) Amendment to the Schengen Borders Code

 nr. 62 Legal and technical framework for a European Terrorist Finance Tracking System
(TFTS)

 nr. 63 Revising the EU framework for data retention

 nr. 66 Draft negotiating Directives for visa facilitation and readmission agreements with
some South Mediterranean Countries, in the framework of the dialogue for migration,
mobility and security to be established with those countries

 nr. 95 Advancing Roma integration- First report of the European Commission

 nr. 96 Special Safeguards in criminal procedures for Suspected or Accused Persons who
are vulnerable

Bij de nummering van de dossiers is de nummering aangehouden zoals in het originele
Wetgevings- en werkprogramma van de Europese Commissie.
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Het betreffen met name dossiers die voorstellen tot wetgeving bevatten. Eén dossier betreft
geen wetgeving (nr.95 Advancing Roma Integration). Wij achten dit dossier niet alleen voor
Nederland, maar ook voor de EU als geheel 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

o-0-o

CC Tweede Kamer der Staten-Generaal
Minister voor Immigratie & Asiel
Minister van Veiligheid & Justitie


