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BRIEF VAN DE TIJDELIJKE COMMISSIE SUBSIDIARITEITSTOETS
Aan:
De voorzitter van de vaste commissie voor Wetenschapsbeleid en Hoger
Onderwijs van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs Cultuur en
Wetenschap van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
Den Haag, 21 februari 2007
Bijgaand treft u aan de brief d.d. 8 februari 2007 die de vice-voorzitter van
de Europese Commissie, mevrouw M. Wallström, heeft gezonden aan de
voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer1. De brief is een reactie op de
brief van de voorzitters van beide Kamers der Staten-Generaal d.d.
7 december 2006 inzake de parlementaire subsidiariteitstoets van het
voorstel van de Europese Commissie voor een Verordening van het
Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees
Technologie Instituut (COM(2006) 604).
Uit de reactie van de Europese Commissie op de door de Kamers naar
voren gebrachte subsidiariteitsbezwaren mag worden afgeleid dat het
richtlijnvoorstel onverminderd op de Brusselse onderhandelingstafel ligt.
Het is nu aan de Raad (en in het bijzonder de Nederlandse regering) om
hierover een besluit te nemen. Gelet op de eerdere parlementaire
behandeling van dit voorstel zou uw vakcommissie in het vervolg van het
onderhandelingstraject de standpuntbepaling van de Nederlandse
regering en de onderhandelingen in de Raad nauwgezet kunnen volgen.
Met het oog op de verdere gedachtebepaling binnen uw commissie breng
ik de brief van de vice-voorzitter van de Europese Commissie daarom
graag onder uw aandacht.
Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd.
De voorzitter van de tijdelijke commissie subsidiariteitstoets,
J. J. van Dijk
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