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          Adviesaanvraag van de vaste Commissie voor EUZA aan de Adviesraad voor 
Internationale Vraagstukken over de toekomst van ‘Schengen’ 
 
Nr.   BRIEF VAN HET PRESIDIUM  
 
Aan de Leden 
 
Den Haag,  20 januari 2016 
 
Het Presidium heeft bij brief van 6 januari een adviesaanvraag ontvangen van de vaste Commissie 
voor EUZA aan de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken over de toekomst van ‘Schengen’. 
(bijgevoegd).  
 
 
Het Presidium heeft de adviesaanvraag besproken in haar vergadering van 20 januari 2016. 
 
Het Presidium legt de adviesaanvraag aan de Kamer voor met het voorstel om te besluiten hiermee 
in te stemmen.  
 
 
De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
K. Arib 
 
De Griffier van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
Mr. R. G.K. Voss 
 
 
 
 
 



Aan het Presidium 
  
Den Haag, 6 januari 2016  
 
Namens de leden van de vaste commissie voor Europese Zaken verzoek ik u1 aan de Kamer voor te 
stellen aan de Adviesraad Internationale Vraagstukken advies te vragen over het thema ‘de toekomst 
van Schengen’, waarbij in ieder geval de volgende drie onderwerpen worden behandeld:  
 
1. De recente voorstellen van de Europese Commissie voor een Europese grens- en kustwacht in 
relatie tot de toekomst van 'Schengen' en de alternatieven voor Europese grensbewaking 
2. De relatie van Schengen tot het principe van vrij verkeer van personen en goederen binnen de 
Europese Unie, alsmede een overzicht van de terugvalopties ten behoeve van dit principe als het 
voortbestaan van 'Schengen' in gevaar komt 
3. De consequenties van 'mini-Schengen'; dat wil zeggen de vraag wat de concrete uitwerking van dit 
scenario in de praktijk zou betekenen 
  
Gezien het korte tijdsbestek van de aanvraag volstaat eventueel een verkort briefadvies.  
  
Ik verzoek u te bevorderen dat de Kamer hierover zo spoedig mogelijk een beslissing neemt.  
  
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 
Met vriendelijke groeten, 
 
De griffier van de vaste commissie voor Europese Zaken 
 

1 Conform besluit in EUZA-procedurevergadering van 17 december 2015  
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