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1. E1000771 

   Consultatie over middelen voor externe actie van de EU na 2013 van 29 november 2010. 

De commissie neemt het document voor kennisgeving aan. Het onderwerp kan terugkomen 

tijdens het begrotingsdebat van 15 maart.  

 

2. Wensen technische briefing OS-debat (8 februari) 

Ten aanzien van de technische briefing ter voorbereiding op het begrotingsdebat over de 

effectiviteit van ontwikkelingssamenwerking van dinsdag 15 maart 2011 zal de staf de 

door de commissie voorgestelde gesprekspunten overbrengen aan het ministerie van 

Buitenlandse Zaken. 

 

3. 32360 X 

   Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2009. 

   32565 X 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010  

(wijziging samenhangende met de Najaarsnota). 

   32360 V 

   Jaarverslag en Slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2009. 

   32565 V 

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

jaar 2010. 

   De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde de voorstellen af te doen als 

hamerstuk. 

 

4. 32500 X 

   Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2011. 

De commissie brengt eindverslag uit onder voorbehoud voor plenaire behandeling op 

dinsdag 15 februari 2011.  

 

5. 32500 V 

                                               
1  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 



 datum 25 januari 2011 

 ons kenmerk 41697/IP/RK 

 blad 2 

 

 

 

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

jaar 2011. 

De commissie brengt eindverslag uit onder voorbehoud voor plenaire behandeling op 

dinsdag 15 februari en dinsdag 15 maart 2011.  

 

6. Naar aanleiding van een opmerking van het Lid Russell (CDA) tijdens de rondvraag 

bespreekt de commisie de thematische invulling van het begrotingsdebat over het NAVO 

Strategisch Concept op dinsdag 15 februari 2011. 

 

De griffier van de commissie, 

Geert Jan Hamilton 

 

Namens deze, 

Plaatsvervangend griffier, 

Ida Petter 


