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Den Haag, 11 oktober 2006 

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

 
 
 
 
 

 
Korte aantekeningen van de vergadering 

 
van dinsdag 10 oktober 2006  

 
1. De commissie besluit het Europadebat te willen voeren met nieuwe kabinet, zo snel 

mogelijk na het aantreden. Het wetgevings- en werkprogramma van de Europese 
Commissie zal op dinsdag 31 oktober geagendeerd worden om de nadere 
parlementaire behandeling te bespreken.   

2. De Europese Commissievoorstellen worden al dan niet doorverwezen conform het 
advies van de staf. Op verzoek wordt dossier E060103 “Mededeling "Het i2010-
actieplan voor de elektronische overheid: Versnelde invoering van de elektronische 
overheid voor het nut van iedereen" alsnog doorverwezen naar de commissie 
Economische Zaken en de commissie Binnenlandse Zaken en Hoge Colleges van 
Staats. Gelet op de relevantie voor de Nederlandse Landen en Gebieden Overzee 
wordt op verzoek dossier E060077 “een EU-Caribisch Partnerschap voor groei, 
stabiliteit en ontwikkeling” alsnog doorverwezen naar de commissie Nederlands-
Antilliaanse en Arubaanse Zaken.  

3. De behandeling van de Europese Commissievoorstellen die rechtsreeks zijn 
aangeboden aan de nationale parlementen zal in de eerstvolgende 
commissievergadering opnieuw geagendeerd worden. 

4. De commissie acht het wenselijk op dit moment prioriteit te geven aan de bespreking 
van het initiatief inzake de toetreding EG/EU tot het Europees Verdrag tot de Rechten 
van de Mens in COSAC-verband.   

5. De commissie wenst in de brief aan de minister van buitenlandse zaken aangaande de 
besteedde en beschikbare financiële middelen voor de Europa-voorlichting aan de 
burger tevens te vragen naar de voornemens op dit gebied van de regering in 2007. 

 



6. De commissie besluit het regeringsstandpunt betreffende het AIV-advies 
“terrorismebestrijding in mondiaal en Europees perspectief” 
 af te wachten en acht de inhoudelijk bespreking van het AIV-advies een 
aangelegenheid voor de vakcommissies.   

 

7. Tijdens de rondvraag  

- meldt de voorzitter van de commissie dat een brief naar de voorzitter van de 
commissie Europese Zaken van de Tweede Kamer gezonden zal worden over 
de samenstelling van de COSAC-delegatie.  

- wordt besloten tot (ambtelijke) deelname aan de COSAC-werkgroep over de 
financiering van het permanent lid van het COSAC-secretariaat. 

- wordt verzocht opheldering te krijgen over het standpunt van de Tweede 
Kamer in de voorbereiding op de recente JBZ-Raad ten aanzien van het 
ontwerpbesluit voor een mandaat onder de derde pijler voor het  
Grondrechtenbureau. Bij navraag is gebleken dat de fracties van de VVD en de 
SP een voorbehoud hebben gemaakt.     

   

 
De griffier van de commissie, 
Kim van Dooren 
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