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1. Met betrekking tot wetsvoorstel  
29976 (R 1780) Goedkeuring en uitvoering van het op 25 mei 2000 te New York 
totstandgekomen Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind 
inzake de betrokkenheid van kinderen bij gewapende conflicten 
stelt de commissie voor het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden op dinsdag 
20 mei 2008.  
 

2. De vragen inzake de besluitvorming van het kabinet met betrekking tot de oorlog in 
Irak zullen met een brief van de commissie, met een herkenbare inbreng van de 
verschillende fracties, worden gesteld. Op dinsdag 6 mei 2008 wordt bezien of mogelijk 
(andere) fracties additionele vragen hebben. 

 
3. De leden Smaling, Eigeman, Kuiper, de Graaf, Thissen en Elzinga hebben (onder 

voorbehoud) interesse de interparlementaire bijeenkomst “Europa en 
Ontwikkelingssamenwerking” op donderdag 26 juni 2008 bij te wonen, er zal 
geïnformeerd worden hoeveel leden kunnen deelnemen. Leden die geïnteresseerd zijn 
deel te nemen aan de interparlementaire bijeenkomst over de Westelijke Balkan (26-
27 mei 2008) worden verzocht dit uiterlijk vrijdag 25 april 2008 aan de griffie door te 
geven. 

 
4. Tijdens de rondvraag wordt 

- het gesprek met een delegatie van de AWEPA op donderdag 24 april onder de 
aandacht van de leden gebracht;  

- gewezen op de uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten-Generaal van 
wetsvoorstel 31390 (R1851), het Verdrag tussen het Koninkrijk Spanje, de 
Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk der Nederlandse en de 
Portugese Republiek tot oprichting van het Europees Gendarmeriekorps 
EUROGENDFOR; 

- besloten dat de commissie bereid is aan het verzoek van de minister voor 
ontwikkelingssamenwerking tot uitstel van het beleidsdebat “mensenrechten en 
ontwikkelingssamenwerking” te voldoen mits het debat kan plaatshebben op 
dinsdag 10 of 17 juni 2008.  

 
Griffier van de commissie 
Hamilton  
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