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Den Haag, 26 april 2006 

 

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

Europese Samenwerkingsorganisaties  

 

 

 

 

 

 

 

 

Korte aantekeningen van de vergadering 

 

van dinsdag 25 april 2006  

 

1. De commissie brengt op 25 april het eindverslag uit over 

30256   Goedkeuring van het op 25 april 2005 te Luxemburg totstandgekomen Verdrag 

betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de 

Europese Unie (met Akte, Protocol, Slotakte en Bijlagen); Trb. 2005, 196 

De memorie van antwoord zal worden betrokken bij de plenaire behandeling. De 

commissie verzoekt de plenaire behandeling zo snel mogelijk na 16 mei te laten 

plaatshebben zodat afronding voor het zomerreces kan plaatsvinden.  

 

2. De commissie stemt in met het voorstel voor de COSAC betreffende de maximale 

openbaarheid van de Raadsvergaderingen.  

Indien de Tweede Kamerdelegatie naar de COSAC (22-23 mei, Wenen) bestaat uit 

minder dan vier leden, zal de Eerste Kamerdelegatie eventueel aangevuld worden tot 

drie leden. Afhankelijk van de politieke samenstelling van de Tweede Kamerdelegatie 

zal bezien worden welk lid (of vice-voorzitter) van de commissie ook zal deelnemen. 

De voorzitter van de commissie geeft aan in zijn hoedanigheid als voorzitter van de 

Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa in Wenen aanwezig te zullen.  

 

3. De commissie wenst een voorstel op te stellen voor de COSAC inzake wijziging van 

het Interinstitutioneel Akkoord betreffende subsidiariteit uit 1993. De commissie 

Europese Zaken van de Tweede Kamer zal gevraagd worden het voorstel mede te 

ondertekenen.  
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4. Bij nader ontvangen informatie omtrent de (agendatechnische) mogelijkheden van 

bijeenkomsten in Brussel ten behoeve van het werkbezoek op 12 juni 2006, zal het 

werkbezoek opnieuw geagendeerd worden in een commissievergadering. De 

commissie stelt voor de heer De Bruijn (PV Brussel) op een later moment te nodigen 

voor een gedachtewisseling in de Eerste Kamer.  

 

5. Het lid Broekers-Knol geeft tijdens de rondvraag een terugkoppeling over de 

subsidiariteitconferentie die 18-19 april plaatsvond in Oostenrijk. De belangrijkste 

boodschap van de Nederlandse parlementaire delegatie was dat niet langer alleen 

gesproken moet worden over subsidiariteit, maar de subsidiariteittoets in de praktijk 

moet worden gebracht.  

 

Tijdens de rondvraag werd in de commissie voorgesteld een brief te sturen aan de 

Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over de uitvoering van de motie Schuyer c.s. 

inzake Nederlands en Europees burgerschap in het onderwijs met een verwijzing naar 

de niet gehonoreerde subsidieaanvraag voor het Europese lespakket ontwikkeld door 

het  Marnixcollege in Ede. 

 

De commissie besluit een brief te sturen aan de regering met het verzoek een overzicht 

te ontvangen voor de begrotingsbehandeling buitenlandse zaken van de uitgaven en 

verstrekte subsidies van de afgelopen twee jaren in het kader van Europese activiteiten 

en voorlichting alsmede een analyse van de effectiviteit van deze uitgaven.   

 

In de commissie wordt met instemming de mededeling van de commissievoorzitter 

ontvangen dat Hester Menninga tijdelijk de commissiewerkzaamheden van Kim van 

Dooren overneemt.   

 

  

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 

 

 

 

 


