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Op 10 en 11 februari 2011 vond in Boedapest de halfjaarlijkse conferentie 
plaats van voorzitters van de commissies voor Europese aangelegen-
heden van de nationale parlementen van de Europese Unie en van een 
vertegenwoordiging van het Europees Parlement. Vertegenwoordigers 
van de nationale parlementen van de kandidaat-lidstaten namen als 
waarnemer deel aan de bijeenkomst. De Nederlandse delegatie bestond 
uit de leden Strik, voorzitter van de commissie voor Europese Samenwer-
kingsorganisaties van de Eerste Kamer, en Verburg, voorzitter van de 
vaste commissie voor Europese Zaken van de Tweede Kamer. 

De delegatie brengt als volgt verslag uit van de vergadering. 

De vergadering werd geopend met welkomsttoespraken door de heer 
László Kövér, Voorzitter van de Hongaarse Nationale Assemblee. 

Onder voorzitterschap van de heer Richárd Hörcsik, voorzitter van de 
commissie Europese Zaken van de Hongaarse Nationale Assemblee, 
werden de volgende agendapunten besproken: 

Briefing van de COSAC Trojka bijeenkomst en voorbereiding van 
de XLVe COSAC 

De voorzitter licht de agenda van de plenaire COSAC vergadering toe, 
welke zal plaatsvinden te Boedapest van 29 tot en met 31 mei 2011. Op 
het schriftelijke verzoek van de Deense delegatie om het onderwerp 
journalistieke vrijheid en in het bijzonder de nieuwe Hongaarse mediawet 
op de agenda van de plenaire COSAC vergadering te plaatsen antwoordt 
voorzitter Hörcsik dat over dit onderwerp reeds overleg plaatsvindt tussen 
de Hongaarse regering en de Europese Commissie en dat verdere 
discussie hierover in de COSAC niet meer nodig zou zijn. Hij gaf aan dat 
de wet waar nodig zal worden aangepast. Hierop gaf de Deense delegatie 
aan dat de Folketinget de ontwikkelingen nauwlettend zal volgen en het 
onderwerp indien nodig opnieuw aan de orde zal stellen tijdens de 
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plenaire COSAC vergadering. Diverse delegaties betuigden hun steun aan 
deze inzet. 

Prioriteiten van het Hongaarse voorzitterschap 

Met de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken, de heer János 
Martonyi, werd gesproken over de prioriteiten van het Hongaarse 
Voorzitterschap. Tijdens de discussie onderstreepte mevrouw Strik dat 
nationale parlementen een bijzondere verantwoordelijkheid hebben ten 
aanzien van de doelmatige en transparante besteding van Europese 
gelden door de EU lidstaten. Zij riep het Voorzitterschap op te bevorderen 
dat meer dan de huidige vier lidstaten een zogeheten lidstaatverklaring 
afgeven waarin verantwoording wordt afgelegd voor de besteding van EU 
gelden door regeringen. Alleen op die manier kunnen nationale parle-
menten namens burgers nagaan of belastinggeld goed wordt besteed. 
Haar oproep werd ondersteund door het pleidooi van de afgevaardigde 
van het Britse House of Lords om ook binnen COSAC meer aandacht aan 
dit onderwerp te besteden. Tevens verzocht mevrouw Strik het Hongaarse 
Voorzitterschap voldoende aandacht te houden voor de Zuidelijke compo-
nent van het Europese Nabuurschapbeleid, indachtig de recente ontwikke-
lingen in Arabische landen. 

Het Werkprogramma 2011 van de Europese Commissie 

Aansluitend vond een gedachtewisseling plaats met Eurocommissaris 
Maroš Šefčovič voor inter-institutionele betrekkingen. De heer Šefčovič 
spoorde nationale parlementen bij deze gelegenheid aan tot een grotere 
betrokkenheid bij het debat over economisch bestuur en in het bijzonder 
het Europees semester en de Europa 2020 strategie. Hij riep nationale 
parlementen op om de nationale hervormingsprogramma’s van de eigen 
regering zorgvuldig te behandelen en om toe te zien op correcte en tijdige 
implementatie op nationaal niveau van Europese maatregelen. Ook 
nodigde hij nationale parlementen uit om tijdens de plenaire COSAC 
bijeenkomst in mei een debat te organiseren over de lange termijn 
prioriteiten van de Europese Commissie. In hun reacties vroegen zowel de 
vertegenwoordiger van het Britse House of Commons (Cash) als die van 
het Portugese parlement (Canas) aandacht voor de gang van zaken 
rondom de recente Frans-Duitse voorstellen voor nauwere afstemming 
van economische beleid, waarbij in hun ogen nationale parlementen 
onvoldoende zijn betrokken. Commissaris Šefčovič benadrukte in zijn 
reactie hierop dat alle parlementen in hun reguliere debatten met hun 
regeringsleiders rondom de bijeenkomsten van de Europese Raad 
aandacht (hadden) kunnen besteden aan dit onderwerp. Bovendien zou 
een eventuele verdragswijziging altijd nadien nog voor ratificatie aan de 
nationale parlementen worden voorgelegd. Mevrouw Verburg dankte in 
haar interventie Commissaris Šefčovič voor zijn bezoek aan het Neder-
landse Parlement in november om het werkprogramma van de Europese 
Commissie voor 2011 toe te lichten. Dit was een goed voorbeeld van 
vroegtijdige afstemming tussen nationale parlementen en de Europese 
Commissie over nieuwe Europese initiatieven. Tevens riep mevrouw 
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Verburg in algemene zin op om aandacht te blijven geven aan het 
draagvlak voor de Europese samenwerking bij de burgers van alle 
EU-lidstaten. 

De delegatie,
Strik
Verburg 

De griffiers van de delegatie,
Rijks
Nijssen
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