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Den Haag, 6 september 2006 

 
Aan de leden en plv. leden van de vaste commissie voor 
Europese Samenwerkingsorganisaties  
 

 
 
 
 
 

 
Korte aantekeningen van de vergadering 

van dinsdag 5 september 2006  
 

1. De commissie gaat akkoord met de schriftelijke vragen inzake de toetreding van de 
EU/EG tot het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens zoals voorgesteld. De 
vragen zullen namens de initiatiefnemers en de woordvoerders Europese Zaken van de 
fracties worden ingediend. De Nederlandse Europarlementariërs zullen op de hoogte 
worden gesteld van het initiatief en de schriftelijke vragen zullen hen ter kennisgeving 
worden aangeboden.   

2. De Europese Commissievoorstellen worden al dan niet doorverwezen conform het 
advies van de staf.  

3. De commissie gaat akkoord met het voorstel op dinsdag 10 oktober van 16.30 – 
18.00 uur de bijeenkomst met deskundigen te houden over het advies van de Raad van 
State inzake Europese agentschappen.  
De commissie gaat akkoord met het voorstel op dinsdag 31 oktober van 16.30 – 
18.00 uur het jaarlijkse gesprek met de Nederlandse Europarlementariërs te houden.   

4. De brief die namens de commissie aan het Finse EU voorzitterschap is geschreven - in 
het kader van de COSAC-voorzittersbijeenkomst d.d 10-11 september - waarin wordt 
verzocht om agendering van het onderwerp Europese agentschappen en van het 
initiatief voor het openen van de onderhandelingen tussen de EU en de Raad van 
Europa voor toetreding van de EU/EG tot het Europees Verdrag van de Rechten van 
de Mens, wordt ter kennisgeving aangenomen.  
Ten aanzien van het Finse voorstel tot cofinanciering van het permanent lid van het 
COSAC-secretariaat geeft de commissie aan dat gewaakt moet worden voor 
institutionalisering. Tijdens de conferentie in Helsinki zal bezien worden wat het 
krachtenveld is voor dit voorstel. De commissie staat niet onwelwillend tegenover het 
voorstel.  

 



Op de agenda van de conferentie in Helsinki staat tevens een gedachtewisseling over 
het Europees energiebeleid. De commissie is van mening dat COSAC niet het juiste 
forum is voor een discussie over een dergelijk specifiek (beleids)thema. Het ligt meer 
voor de hand dat de verantwoordelijke (vak)commissies hierover spreken. 

5. Tijdens de rondvraag wordt de staf verzocht een notitie te schrijven over parlementaire 
diplomatie met daarin o.a. aandacht voor de proliferatie van overleggen, mogelijke 
onderlinge afstemming van data en de (parlementaire) inzet bij de interparlementaire 
verplichtingen.  

 
De griffier van de commissie, 
Kim van Dooren  
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