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1. 33090 V 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het 

jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) 

 

De commissies stellen blanco eindverslag vast teneinde het wetsvoorstel af te  kunnen doen 

als hamerstuk. 

 

2. 33000 V 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor 

het jaar 2012 

 

De commissies stellen blanco eindverslag vast teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen 

als hamerstuk. 
  

3. E1101001 

Commissiemededeling: Een centrale plaats voor mensenrechten en democratie in het 

externe optreden van de EU - voor een meer doeltreffende aanpak COM(2011)886 

 

De commissies besluiten de Commissiemededeling te betrekken bij het beleidsdebat over 

het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) en de mogelijke toetreding van de 

EU tot het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) dat gepland staat voor 

dinsdag 13 maart 2012.  

 

 

4. E1101012 

Voorstel voor een verordening tot vaststelling van een partnerschapsinstrument voor 

samenwerking met derde landen COM(2011)843 

 
De leden van de CDA-fractie zullen inbreng leveren voor een brief aan de regering. Andere 
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fracties wordt op 7 februari 2012 de gelegenheid geboden aanvullend vragen te stellen 

en/of zich desgewenst bij de vragen van de leden van de CDA-fractie aan te sluiten. 

 

5. Brief van de minister van Buitenlandse Zaken aan de Voorzitter van de Eerste Kamer d.d. 

17 januari 2012 inzake de kabinetsreactie op het AIV-advies nr. 76 "Het 

mensenrechtenbeleid van de Europese Unie: tussen ambitie en ambivalentie", alsmede het 

AIV-advies nr. 76 

 
De commissies besluiten het AIV-advies nr. 76 en de kabinetsreactie daarop te betrekken 

bij het beleidsdebat over het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) en de 

mogelijke toetreding van de EU tot het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 

(EVRM) dat gepland staat voor dinsdag 13 maart 2012. 

 

6. T01196 

 Evaluatie werkprogramma Benelux (31585) 

 

De commissies besluiten de toezegging als openstaand te beschouwen.  

 

7. De commissievoorzitter ESO maakt melding van het vertrek per 1 maart 2012 van de 

huidige permanente vertegenwoordiger van de Staten-Generaal bij de Europese 

instellingen.  

 

 
De griffier van de vergadering,  

Fred Bergman 

 

 

 

 

 

 

 

  


