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1. Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake de verhouding van de 

verplichtingen uit het Verdrag inzake Clustermunitie tot de verplichtingen uit het 

NAVO Statusverdrag en de Uitvoeringsregeling strategische goederen inzake de 

doorvoer van clustermunitie, d.d. 2 mei 2011. 

De commissie besluit de bespreking van de brief aan te houden tot 17 mei 2011.  

 

2. Brief van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken inzake motie Willems c.s. 

(EK 32.500 V, L) inzake IOB en OS rapportage bij het debat over 

Ontwikkelingssamenwerking, d.d. 29 april 2011. 

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan. 

 

3. Brief van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken inzake motie Kuiper c.s. (EK 

32.500 V, Q), d.d. 29 april 2011. 

De commissie stelt vast dat de regering nog niet is ingegaan op een aantal punten uit de 

desbetreffende motie en besluit een reactie aan de regering op te stellen. Het Lid Kuiper 

zal een conceptbrief opstellen ter bespreking op 17 mei 2011. 

 

4. Brief van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken inzake LOGO South 2011 

inzake motie Thissen c.s. (EK 32.500 V, P), d.d. 28 april 2011. 

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan en doet de aanbeveling aan de 

commissie in haar nieuwe samenstelling om dit onderwerp te blijven volgen. 

 

5.  Het mensenrechtenbeleid van de regering 

De commissie verzoekt de staf een datumvoorstel te doen voor een mondeling overleg met 

de minister van Buitenlandse Zaken na het aantreden van de nieuwe Eerste Kamer. 

 

6. Stafnotitie 'De rol van de Eerste Kamer in de Artikel 100-procedure'. 

De commissie neemt kennis van de stafnotitie. Voorts besluit de commissie Artikel 100-

brieven voortaan, na behandeling in de commissie, plenair te agenderen.  

 

7. Mondeling verslag van de COFACC van 5 mei 2011 te Budapest  

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 17 mei 2011. 
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8. Rondvraag 

Het verslag van de conferentie 'Power shifts in a changing world order' van 4 februari j.l. is 

beschikbaar en zal onder de leden van de commissie worden verspreid. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Geert Jan Hamilton 

 

Namens deze, 

Christward Gradenwitz 

 


