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1. E1100491 

Verordening teneinde te voorzien in de tijdelijke herinvoering van grenscontroles aan de 

binnengrenzen in uitzonderlijke omstandigheden COM(2011)560 

 

De leden van de fracties van D66 en GroenLinks leveren inbreng voor schriftelijke vragen. 

De staf stelt op basis hiervan een conceptbrief op die op 8 november 2011 wordt 

besproken. 

De commissie wenst niet zelf een subsidiariteitstoets te initiëren. Zij wacht het initiatief van 

de Tweede Kamer af om een subsidiariteitsbezwaar in te dienen bij de Europese instellingen 

en kijkt daarna of voldoende fracties zich daarbij willen aansluiten. De fracties van D66 en 

GroenLinks sluiten zich bij voorbaat niet aan bij het subsidiariteitsbezwaar.  

  

2. E1100052 

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 leden van de VVD-fractie zijn van oordeel dat niet alle commissievragen in de brief van 

de Europese Commissie van 11 oktober 2011 afdoende zijn beantwoord en wensen nadere 

vragen te stellen aan de Commissie. De staf verwerkt de inbreng van de VVD-fractie tot een 

conceptbrief die via de mail wordt rondgestuurd met gelegenheid tot aanvulling tot maandag  

7 november 2011, 18.00 uur. Gestreefd wordt naar een brief van de hele commissie. 

 

3. E1100413   

Mededeling over een Europees programma voor het traceren van terrorismefinanciering 

COM(2011)429 
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De leden van de fracties van PvdA, GroenLinks en SP wensen zich aan te sluiten bij de 

conceptbrief aan de Minister van Veiligheid en Justitie met inbreng van D66. De leden van de 

fractie van de VVD laten nog weten of zij zich aan wensen te sluiten. 
 

4. E1100304 

Groenboek over de toepassing van EU-strafwetgeving op het gebied van detentie 

COM(2011)327 

 

De bespreking van de (concept)kabinetsreactie d.d. 14 oktober 2011 wordt aangehouden tot 

8 november 2011.  

 

5. T01195 

Periodieke rapportage over de ervaringen met de nieuwe wetgeving, voor het eerst na één 

jaar (31994) 

 

De brief van de minister voor Immigratie en Asiel van 17 oktober 2011 inzake voornaamste 

bevindingen verbeterde asielprocedure wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie 

beschouwt toezegging T01195 als deels voldaan. 

 

6. 32420  

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de richtlijn nr. 2008/115/EG 

van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke 

normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen 

die illegaal op hun grondgebied verblijven (PbEU L 348/98) 

 

De commissie stelt voor op 15 november 2011 het voorbereidend onderzoek te houden, 

opdat plenaire behandeling op 29 november 2011 nog mogelijk is.5  

De staf wordt gevraagd het ministerie reeds in te lichten over deze data en te wijzen op de 

noodzaak van een zeer snelle reactie op het (voorlopig) verslag.  

 

7. Het lid De Boer (GroenLinks) doet mondeling verslag van de LIBE interparlementaire 

commissievergadering over de democratische controle op Frontex, Eurojust en Europol. 

Onder andere is gesproken over de taak die de nationale parlementen hebben in de controle 

van de agentschappen. De staf wordt gevraagd na te gaan welke mogelijkheden Eerste en 

Tweede Kamer hebben voor het uitoefenen van deze controle. Het onderwerp wordt opnieuw 

geagendeerd op 8 november 2011.  

 

8. De commissie stemt in met de datum van 14 februari 2012 voor een gesprek met de heer 

Visser, directeur van het Europees Asiel Ondersteuningsbureau (EASO).  

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 
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