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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 
wordt inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fracties van PvdA (Haubrich) 
en SP (Vliegenthart).  
 
2. Het memo en lijsten met aandachtspunten kwaliteit van wetgeving worden voor 
kennisgeving aangenomen. Ter aanvulling wordt gewezen op de 
publieke/uitvoeringskosten bij paragraaf 12. Financiële aspecten en administratieve 
lasten.  De fractie van de VVD merkt op dat de politieke beoordeling en afweging van 
Europese en nationale voorstellen geschiedt door de leden van de Kamer.  
 
3. De inventarisatie vindt plaats voor het bijwonen van programmaonderdelen ter 
gelegenheid van het bezoek van de Senaatsvoorzitter van Roemenië. 
 
4. De commissie besluit na afronding van de parlementaire behandeling in de Tweede 
Kamer van de brief (25 april) met de regeringsreactie op het rapport van de Tweede 
Kamerwerkgroep “NATO Responce Force” over de rol van het parlement/Tweede Kamer 
bij het uitzenden van militairen (art. 100 – procedure) en op het AIV-advies over de 
wisselwerking tussen nationale en internationale besluitvorming bij inzet van de 
krijgsmacht, te bezien of eigenstandige behandeling gewenst wordt. De commissie 
wenst te vernemen wanneer het AO gevoerd zal worden.  
 
5. Tijdens de rondvraag: 
- spreekt de commissie de waardering uit voor het dossier over de 3D-benadering en 
verzoekt de commissie een informatiedossier ter voorbereiding op het debat over 
mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking; 
- verzoeken de aangemelde leden (6) voor de interparlementaire bijeenkomst op 26 
juni 2008 over Europa en Ontwikkelingssamenwerking nadere informatie zodra 
beschikbaar;  
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- wordt verzocht de (alsnog) beschikbare redevoeringen gehouden tijdens het 
symposium van het Nationaal comité Herdenking Capitulatie 1945 Wageningen 
“Militaire operaties voor vrijheid en solidariteit: Vredesmissies of vredesmissers?” 
onder de leden van de commissie te verspreiden.  
- wordt melding gemaakt van de ambassadeursconferentie op 4 september en 
afgesproken op dinsdag 3 juni 2008 in de commissie mogelijke onderwerpen te 
bespreken; 
- wordt melding gemaakt van het geplande bezoek van de president van Afghanistan, 
de heer Karzaï aan de Staten-Generaal.   
 
 
De griffier van de commissie, 
Hamilton  
  

 
 
 


