
            
 
 
 
 
 
               
Nr. 36408/KvD 

 
 
 

 
 
 
Den Haag, 17 mei 2006 

 
Aan de leden en plv. leden van de vaste commissie voor 
Europese Samenwerkingsorganisaties  
i.a.a. Commissie Ontwikkelingssamenwerking  
 

 
 
 
 
 

 
Korte aantekeningen van de vergadering 

van dinsdag 16 mei 2006  
 
 

1. De commissie acht de regeringsreactie op het commissieverzoek inzake E-dossier E060066 

“Witboek Europees Communicatiebeleid” afdoende.  

2. De commissie besluit - uit agendatechnisch oogpunt -  het voorgenomen werkbezoek op 12 

juni aan Brussel te verplaatsen naar woensdag 6 of 20 september 2006.  

3. De annotatie van het COSAC-agendapunt  “Europa: perspectieven en pragmatisme” dient 

aangevuld te worden met het voorstel van agendering op de Europese Raad (juni 2006) van 

aanpassing van het subsidiariteitsprotocol; de annotatie over de Westerse Balkan en het 

Europees Nabuurschapsbeleid dient aangevuld te worden met een verwijzing naar de ervaring, 

instrumenten en procedures van de Parlementaire Assemblée van de Raad van Europa. De 

commissie verzoekt de voorgestelde aanvullingen in de ontwerp-conclusies vooraf te doen 

toekomen aan alle COSAC-deelnemers. 

De commissie acht het wenselijk tijdens de COSAC van 22 – 23 mei a.s. de Finse delegatie 

alvast te informeren over het voorstel om onder het Finse EU-voorzitterschap de follow-up 

van het Staten-Generaal rapport “management and control of EU finance” te agenderen alsook 

mogelijk te spreken over de relatie EU – Rusland.   

4. De commissie stelt voor het wetsvoorstel   

  30256 Goedkeuring van het op 25 april 2005 te Luxemburg totstandgekomen Verdrag 

 betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie (met 

 Akte, Protocol, Slotakte en Bijlagen); Trb. 2005, 196 

 



     
op dinsdag 13 juni 2006 plenair te behandelen. De commissie stelt additionele relevante  

informatie op prijs. Op een later tijdstip zal de plenaire behandeling van het wetsvoorstel 

nogmaals in een commissievergadering geagendeerd worden.  

5. De commissie stemt in met het memo over de werkzaamheden van de commissie ESO in 

relatie tot de Tijdelijke Commissie Subsidiariteit inzake Europese Commissievoorstellen en 

het daarin vervatte voorstel dat de BNC-brieven van de regering (en niet reeds gevulde E-

dossiers) tot aan het zomerreces in de commissie geagendeerd zullen worden zodat de 

commissie de Europese voorstellen kan selecteren die doorverwezen moeten worden.  

6. De Europese Commissievoorstellen worden al dan niet doorverwezen conform de suggestie 

van de staf. Met betrekking tot de lijst van nog niet behandelde voorstellen wordt verzocht aan 

te geven welke voorstellen door de Nederlandse regering niet wenselijk worden geacht.  

7. De commissie vindt het onjuist dat de Staatssecretaris in zijn brief aan de commissie over de 

resultaten van de internetenquête schrijft dat een “afschrift aan de Eerste Kamer” zal worden 

aangeboden in plaats van formele toezending aan beide Kamers der Staten-Generaal. Gelet op 

de eerdere correspondentie van de commissie aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken 

inzake de informatievoorziening over Europese aangelegenheden, zal de voorzitter van de 

commissie door middel van een brief bij de Voorzitter van de Eerste Kamer de kwestie van 

(correcte) informatievoorziening onder de aandacht brengen.   
8. Tijdens de rondvraag wordt een korte terugkoppeling gegeven over de “Conference on the 

Future of Europe” die op 8 en 9 mei plaatsvond in Brussel. Op 4 en 5 december 2006 zal 

wederom een dergelijke conferentie georganiseerd worden. De commissie wenst deze in 

commissieverband inhoudelijk voor te bereiden.  

  
De griffier van de commissie, 
Kim van Dooren 
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