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BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN
JUSTITIE
Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 2 november 2015
In deze brief bied ik u de geannoteerde agenda van de extra bijeenkomst
van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 9 november 2015 in
Brussel aan.
Geannoteerde agenda JBZ-Raad, 9 november 2015 te Brussel
Deze extra JBZ-Raad, bij wijze van uitzondering in aanwezigheid van de
geassocieerde staten, staat in het teken van de praktische uitwerking van
de verschillende operationele maatregelen die tot dusver zijn genomen bij
de aanpak van de migratiecrisis. Naar verwachting zal het op 9 november
in het bijzonder gaan over de voortgang met betrekking tot de hotspots in
Griekenland en Italië, de uitvoering van de besluiten om 120.000 en 40.000
asielzoekers te herplaatsen, de verzoeken van het Europees Ondersteuningsbureau voor Asielzaken (EASO) en het Europees Agentschap voor
het Beheer van de Operationele Samenwerking aan de Buitengrenzen van
de lidstaten van de Europese Unie (Frontex) voor de inzet van extra
experts en materieel, de uitkomsten van de informele bijeenkomst van
enkele staatshoofden en regeringsleiders van 25 oktober jl. over de
vluchtelingenstromen langs de Westelijke Balkanroute en het EU-Turkije
Actieplan dat door de Europese Raad op 15 oktober werd verwelkomd.
Ook wordt verwacht dat de Commissie een financieel overzicht zal
presenteren over de aanvullende fondsen die nodig zijn om de maatregelen die in het licht van deze crisis zijn genomen te bekostigen.
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Daarnaast zal de Raad zich buigen over voorstellen voor aanvullende
maatregelen. Welke dat zijn is op het moment van aanbieding van deze
geannoteerde agenda niet bekend.
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
K.H.D.M. Dijkhoff
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