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1.
De fractie van de Partij voor de Dieren sluit zich aan bij de vragen van de fracties van
SP, GroenLinks en D66 over de besluitvorming van het kabinet met betrekking tot de
oorlog in Irak.
2.
Met betrekking tot de ontvangst van de delegatie van het parlement van Moldavië op
woensdag 21 mei 2008 van 10.00 – ca. 11.00 uur, door de Tweede Kamercommissie
voor Defensie, wenst de commissie dat individuele leden van de commissie zich
kunnen aansluiten bij de ontvangst van de delegatie in de Tweede Kamer.
3.
Tijdens de rondvraag:
-

wordt besloten h et debat over mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking op 10 juni 2008 te laten plaatsvinden, daarbij zal zoveel mogelijk
rekening worden gehouden met het algemeen overleg over de RAZEB dat
de ministers van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking
tussen 16.00 – 18.00 uur in de Tweede Kamer hebben;

-

wordt de staf verzocht de commissie nader te informeren over het aantal
beschikbare plaatsen in de delegatie voor de interparlementaire
bijeenkomst op 26 juni 2008 over Europa en ontwikkelingssamenwerking;

-

wenst de commissie, ter voorbereiding op het debat over de “drie Dbenadering” op 3 juni 2008, achtergrondinformatie te ontvangen, in het
bijzonder over het regeringsstandpunt terzake;

-

wordt besloten het debat over het transformatieproces van NAVO in het

-

najaar 2008 (oktober) te agenderen;
besluit de commissie het verslag van de Interparlementaire Uniebijeenkomst (IPU) gehouden in Kaapstad, Zuid-Afrika, van 13 – 18 april
2008, voor een volgende vergadering te agenderen;

blad

2

-

verzoekt de commissie de redevoeringen te verspreiden van de leden Van
Kappen en Hillen en van mevrouw C.F. Meindersma (Directeur
Conflictbeheersing bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies)
welke zijn gegeven in het kader van het symposium van het Nationaal
comité Herd enking Capitulatie 1945 Wageningen “Militaire operaties voor
vrijheid en solidariteit: Vredesmissies of vredesmissers?”;

-

wordt medegedeeld dat er nog één plaats is in de delegatie voor de
interparlementaire bijeenkomst over de Westelijke Balkan en dat
geïnteresseerden zich kunnen aanmelden bij de commissiestaf.

De griffier van de commissie,
Hamilton

