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Nr. 35740/J/LA    

HERZIEN 
 
 

 
 
Den Haag, 19 oktober 2005 

 
 
 
Aan de leden en plv. leden van de vaste commissie voor 
Ontwikkelingssamenwerking  
 

 
 
 
 
 

 
 

Korte aantekeningen van de vergadering 
 

van dinsdag 18 oktober 2005 
 
1. 
Voor het mondeling overleg over het Afrikabeleid op 1 november 2005 worden de volgende 
aandachtspunten aangemeld: 
- politieke rol minister t.o.v. armoedebestrijding 
- vrede en veiligheidspolitiek 
- EU-Afrikabeleid 
- effectiviteit beleid 
- microkrediet in Afrika 
- beleid kinderen en vrouwen 
- landbouwkundige ontwikkeling (voedselvoorziening) 
- voor Afrika relevante punten uit slotverklaring algemene vergadering VN New York 2005 
  en Millennium development goals 
- gezamenlijk 
 
Een CIP-dossier wordt op prijs gesteld met daarin 
- het verslag m.o. d.d. 12 oktober 2004  
- actualisering Cotenou 
- EU-Afrika beleid 
- slotverklaring New York en verslag van de regering over de AVVN New York  
 

 2. 
E-nummer Commissievoorstel BNC-fiche 
E050058 Mededeling over de oorsprongsregels in preferentiële 

handelsakkoorden 
22112, 379[2] 

Voor kennisgeving aangenomen. 
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E-nummer Commissievoorstel BNC-fiche 
E050033 Mededeling van de Commissie aan de Raad betreffende 

de evaluatie van de resultaten van het EOF en voorstel 
voor het vrijgeven van de voorwaardelijke saldi van het 
negende Europees Ontwikkelingsfonds 

22112, 365[3] 

Het bevreemdt de commissie dat de RAZEB van 23 mei 2005 heeft geconcludeerd dat de 
evaluatie van de Europese Commissie van het negende Europees Ontwikkelingsfonds tot op 
heden niet voldeed aan de criteria vastgesteld door de Raad en dat desalniettemin de 
voorstellen van de Europese Commissie zijn overgenomen en voorwaardelijk een  
miljard wordt vrijgegeven. Zij ontvangt dan ook graag een uitgebreide toelichting op de 
achtergrond van de beslissing mee te werken aan het vrijmaken van de middelen. 
 
De overige fiches:  
E-nummer Commissievoorstel BNC-fiche 

E050050 Mededeling inzake Millennium Development Goals; de 
Europese bijdrage 

22112, 378[4] 

E050051 Mededeling inzake Millennium Development Goals - 
Financiering voor ontwikkeling en hulp effectiviteit 

22112, 378[5] 

E050052 Mededeling Versnelde vooruitgang om Millennium 
Development Goals te bereiken 

22112, 378[6] 

worden voor kennisgeving aangenomen. 
 
 
 
De griffier van de commissie, 
Eliane Janssen.  

 
 
 
 
 
 

 


