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1.

Met betrekking tot wetsvoorstel
30674

Wijziging van de Militaire ambtenarenwet 1931 en intrekking van de

Wet voor het reservepersoneel der Krijgsmacht in verband met onder andere de
invoering van een flexibel personeelssysteem voor de krijgsmacht
wordt inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fracties van VVD (Van
Kappen) en SP (Vliegenthart).
2.

Met betrekking tot wetsvoorstel
30908

Goedkeuring van de op 25 juni 2005 te Luxemburg

totstandgekomen Overeenkomst tot wijziging van de Partnerschapsovereenkomst
tussen de leden van de groep van Staten in Afrika, het Caribische gebied en de
Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten,
anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000 (Trb. 2005, 295), het op 10
april 2006 te Luxemburg totstandgekomen Intern Akkoord tussen de
vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad
bijeen, houdende wijziging van het Intern Akkoord van 18 september 2000 inzake
maatregelen en procedures voor de uitvoering van de ACS-EGPartnerschapsovereenkomst (Trb. 2006, 106), alsmede het op 17 juli 2006 te
Brussel totstandgekomen Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de
regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de
financiering van de steun van de Gemeenschap binnen het meerjarig financieel
kader voor 2008-2013 voor de ACS-EG-Partnerschapsovereenkomst en de
toewijzing van financiële bijstand ten behoeve van de Landen en Gebieden
Overzee waarop de bepalingen van deel vier van het EG-Verdrag van toepassing
zijn (Trb. 2006, 207)
wordt inbreng voor het verslag geleverd door de fractie van SP (Elzinga).
3.

Naar aanleiding van het gesprek met de delegatie van de Russische Federatieraad
zal op een later moment – samen met de commissie ESO – bezien worden op
welke wijze eventuele bilaterale inspanningen ingevuld kunnen worden.
Het werkontbijt met de IGC-deelnemers van het Europees Parlement op 9 oktober
wordt onder de aandacht gebracht.

De griffier van de commissie,
Hamilton

