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1. 33086 

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

van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige 

 

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Swagerman), 

PvdA (Meurs), CDA (Van Bijsterveld), SP (Quik-Schuijt), D66 (De Graaf) en GroenLinks 

(Strik). De fractie van de SP sluit zich tevens aan bij de inbreng van de fractie van 

GroenLinks. 

 

2. E1100271 

Herzien voorstel voor de Procedurerichtlijn COM(2011)319 

en 

E1100282 

Herzien voorstel voor de Opvangrichtlijn COM(2011)320 

 

Het lid Strik (GroenLinks) levert inbreng voor een conceptbrief aan de regering. Deze inbreng 

is door de staf ook aan de overige leden van de commissie gemaild. Uiterlijk 

donderdagochtend 21 juni 2012 kunnen de andere fracties aangeven of zij zich bij de 

inbreng aansluiten. 

 

3. E0901243 

Voorstel voor een verordening tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen 

welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale 

bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de 

lidstaten wordt ingediend (herschikking) 

en 

E1100274 
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Herzien voorstel voor de Procedurerichtlijn COM(2011)319 

en 

E1100285 

Herzien voorstel voor de Opvangrichtlijn COM(2011)320 

en 

E1100496 

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

binnengrenzen in uitzonderlijke omstandigheden COM(2011)560 

 

De brief van de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel van 14 juni 2012 inzake 

Raadsdocumenten JBZ-Raad 7-8 juni 2012 en de bijbehorende Raadsdocumenten worden 

voor kennisgeving aangenomen. De staf deelt nog mede dat de brief van de minister voor 

Immigratie, Integratie en Asiel over informatievoorziening vóór het zomerreces wordt 

verwacht. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren  
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