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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 brief van de Europese Commissie van 5 juni 2012 inzake het subsidiariteitsbezwaar van 

beide Kamers is voor kennisgeving aangenomen. 

 

2. 33086 

Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met de versterking  

van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige  

Procedure (aangehouden op 8 mei, 15 mei, 22 mei en 5 juni 2012) 

Op verzoek van een aanmerkelijke minderheid in de commissie stelt de commissie de Kamer  

voor - uit oogpunt van transparante besluitvorming - dinsdag 19 juni 2012 het voorstel om 

het wetsvoorstel controversieel te verklaren plenair in stemming te brengen.  Mocht blijken 

dat dit voorstel geen meerderheid haalt, dan zal het voorbereidend onderzoek diezelfde 

middag doorgang vinden.  

 

3. E1100272 

Herzien voorstel voor de Procedurerichtlijn COM(2011)319 

en 

E1100283 

Herzien voorstel voor de Opvangrichtlijn COM(2011)320 

Naar aanleiding van de bespreking van de brief van de minister voor Immigratie, Integratie 

en Asiel van 25 mei 2012 inzake herziene voorstellen GEAS (inclusief Raadsdocument) 

besluit de commissie nadere vragen te stellen aan de regering. De fracties van de PvdA (Lid 

Meurs) en van GroenLinks (Lid Strik) leveren inbreng op 19 juni 2012. De andere fracties 

sluiten zich eventueel aan bij deze inbreng.  

 

4. De commissie wenst een vertegenwoordiger van Europol en een vertegenwoordiger van 

Frontex uit te nodigen voor een gesprek in de Eerste Kamer. Er zal naar gestreefd worden 

om het gesprek met Europol te laten plaatsvinden aansluitend op de LIBE interparlementaire 
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commissiebijeenkomst "Democratic Accountability of the Internal Security Strategy and the 

role of Europol, Eurojust and Frontex", die mogelijk in oktober 2012 plaatsvindt. Het gesprek 

met Frontex zou in 2013 kunnen plaatvinden. Nadien zal worden overwogen of de commissie 

ook vertegenwoordigers wenst te spreken van Eurojust en van het Europese agentschap voor 

het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid 

en recht.  

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 

 


