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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking 

 

 

 

 datum 9 juli 2013 

 ons kenmerk /CGE/ 

 

 

1. 33640 X 

Wijziging begrotingsstaten Defensie 2013 (voorjaarsnota) 

 

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als 

hamerstuk. 

 

2. 33605 X 

Jaarverslag en slotwet Defensie 2012 

 

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als 

hamerstuk. 

 

3. 33446 (R1992) 

Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 8 april 1979 te Wenen tot stand 

gekomen Statuut van de Organisatie der Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling 

 

De commissie stelt, met een enkele wijziging, het voorlopig verslag vast.  

 

4. 33616, A 

Brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 1 juli 

2013 inzake mededeling “Een waardig leven voor iedereen” (E130014) 

 

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.  

  

5. E130038 

Voorstel voor een verordening betreffende de tenuitvoerlegging van het 11e Europees 

Ontwikkelingsfonds 

 

De commissie besluit op 24 september 2013 inbreng te  leveren voor een brief aan de 

regering.   

 

 



 

 datum 9 juli 2013 

 ons kenmerk /CGE/ 

 blad 2 

 

 

 

 

Mededelingen en rondvraag 

- Het lid De Graaf (VVD) wil naast commissievoorzitter Van Kappen, die al had aangegeven 

te zullen gaan, deelnemen aan de IPC in Vilnius. 

- De commissie vraagt of de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 21 juni 2013 

inzake de subsidiariteitsexercitie geagendeerd kan worden. 

- De staf zal bij het ministerie van Buitenlandse Zaken het programma opvragen van de 

jaarlijkse ambassadeursconferentie. 

- De commissie besluit tot een mondeling overleg over mensenrechten met de minister van 

Buitenlandse Zaken. 

- De commissie besluit bij het College van Senioren erop te zullen aandringen dat een 

beleidsdebat over het veiligheids- en defensiebeleid zal worden gehouden met de ministers 

van Buitenlandse Zaken en van Defensie in het voorjaar van 2014.  

 

 

De griffier van de commissie, 

Christward Gradenwitz   


