Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het terrein van V&J
Datum: 2-6-2016
Voorstellen week 20-21 (16 mei – 27 mei 2016)

Opmerking

Deadline
Sub.toets

COM-nummer

Titel

Soort

Voortouw

Publicatiedatum

Nummer

Naar aanleiding van het vastgestelde rapport ‘Voorop in Europa’ (Kamerstuk 33936, nr. 2) wordt standaard op de procedurevergadering een overzicht
geagendeerd van nieuwe ontwerp-EU-verordeningen en richtlijnen, Groen- en Witboeken, mededelingen en openbare raadplegingen op het terrein van V&J die
sinds de vorige procedurevergadering zijn verschenen. Dit geldt ook voor voorstellen voor (Raads)besluiten en verslagen die niet uitsluitend technisch van aard
zijn. Naar aanleiding van dit overzicht kan de commissie besluiten een of meer vermelde EU-voorstellen die van belang worden geacht in behandeling te
nemen. Daartoe worden in de kolom ‘Opmerking’ behandelvoorstellen gedaan. Los hiervan wordt u door de regering geïnformeerd via BNC-fiches,
geannoteerde agenda’s en de voortgang in EU-dossiers zoals vastgelegd in informatieafspraken met de Kamer (Kamerstuk 22112, nr. 1985).

Justitie algemeen
1.

19-mei-16

V&J

Verslag

2.

19-mei-16

V&J

Verslag

VERSLAG VAN DE COMMISSIE
267
Verslag over de vorderingen die zijn gemaakt
op het gebied van de bestrijding van
mensenhandel (2016) als vereist op grond
van artikel 20 van Richtlijn 2011/36/EU
inzake de voorkoming en bestrijding van
mensenhandel en de bescherming van
slachtoffers daarvan
VERSLAG VAN DE COMMISSIE
265
Verslag over de toepassing van het EUHandvest van de grondrechten in 2015

Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

Vreemdelingen- en asielbeleid

1

3.

18-mei-16

V&J

mededeling

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION
Third report on relocation and resettlement

360

4.

26-mei-16

V&J

Besluit

Proposal for a COUNCIL DECISION
304
establishing the position to be taken on
behalf of the European Union within the
Joint Committee set up under the Agreement
between the European Union and Georgia on
the facilitation of the issuance of visas, with
regard to the adoption of Common
Guidelines for the implementation of the
Agreement

Voorstel: desgewenst betrekken bij het algemeen
overleg JBZ-Raad (vreemdelingen- en asielbeleid)
op 8 juni 2016.
Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

Toelichting


Rood gemarkeerd betekent dat het desbetreffende EU-voorstel behoort tot een door de commissie als prioritair bestempeld dossier en om die reden een apart
behandeltraject doorloopt. De bijzonderheden worden in dat geval in het veld “Opmerking” vermeld.
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