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1. XLIX COSAC, 23-25 juni 2013 en COSAC-Voorzitters, 7-8 juli 2013 

Het lid Schrijver (PvdA) doet mondeling verslag van de plenaire COSAC van 23-25 juni 2013.  

 

2. PACE, Straatsburg 24-28 juni 2013 

Het PACE-delegatielid De Vries (PvdA) doet mondeling verslag van de PACE van 24-28 juni 

2013. De aangenomen aanbevelingen en resoluties zullen worden doorgeleid naar de Leden 

en kunnen desgewenst aan de orde worden gesteld in de relevante Kamercommissies. 

 

3. Toezegging uit AEB: kabinetsbrief eurovarianten 

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 26 juni 2013 betreffende verzoek om 

inventarisatie studies Eurovarianten en -scenario's (33 551, E) 

 

De commissie bespreekt de brief van de minister van Buitenlandse Zaken, d.d. 26 juni 2013, 

en besluit deze ter informatie door te geleiden naar de commissie Financiën.  

De commissie beschouwt de toezegging, gedaan tijdens de Algemene Europese 

Beschouwingen 2013 over het doen toekomen van een inventarisatie van studies over 

Eurovarianten en -scenario's, als voldaan.  

 

4. Brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 21 juni 2013 inzake uitkomsten 

 subsidiariteitsexercitie (EK, 33.551/22.112, F) 

 De commissie bespreekt de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 21 juni 2013 

 en neemt deze voor kennisgeving aan.   

 

5. Motie-Kuiper c.s. over een algemene wettelijke regeling in het kader van 

 besluitvormingsprocedures over Europese aangelegenheden (EK 33.551, D)  

 

De commissie besluit dat zij de Kamerleden per brief zal uitnodigen om inbreng te leveren 

met betrekking tot de ervaringen met het parlementaire instrumentarium en de 

parlementaire bevoegdheden inzake de totstandkoming van Europese regelgeving en 

beleidsvorming. Daartoe zal het ambtelijk voorbereide memo hierover bij de brief worden 

gevoegd. Op 8 oktober 2013 is in de commissie gelegenheid tot het leveren van inbreng.  
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Ratificatie Verdrag van Istanbul 

 

De commissie stelt de conceptbrieven aan de minister van Buitenlandse Zaken en de 

minister van OCW inzake het tijdspad voor de ratificatie van het Verdrag van Istanbul met 

een enkele aanpassing vast.  

 

De griffier van de commissie, 

Fred Bergman 

 


