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Den Haag, 1 november 2006 

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

 
 
 
 
 

 
Korte aantekeningen van de vergadering 

 
van dinsdag 31 oktober 2006  

 
1. De Europese Commissievoorstellen worden al dan niet doorverwezen conform het 

advies van de staf.  
 
2. De commissie spreekt haar waardering uit voor het instrumentarium voor de 

parlementaire controle op Europese (regelgevende) agentschappen en acht eventuele 
aanvullingen niet nodig. De commissie besluit in een mondeling overleg nader met de 
regering te willen spreken over (de implementatie van) het advies van de Raad van 
State en de regeringsappreciatie. De regering zal daarbij expliciet verzocht worden om 
de Staten-Generaal in een zo vroeg mogelijk stadium te informeren over (het 
voornemen tot) de oprichting van een Europees agentschap. 

 
3. De commissie wenst het “Wetgevings- en Werkprogramma van de Europese 

Commissie 2007” met de regering te bespreken in een mondeling overleg. De staf 
wordt verzocht de stand van behandeling/bespreking van het wetgevings- en 
werkprogramma in zowel de Tweede Kamer als in het Europees Parlement 
voorafgaand aan het mondeling overleg aan de commissie te doen toekomen.  

 
Besloten wordt na de verkiezingen één mondeling overleg te plannen met twee 
agendapunten, te weten de Europese agentschappen (zie punt 2) en het wetgevings- en 
werkprogramma 2007.    

 
4. De voorzitter van de commissie is voornemens deel te nemen aan de conferentie van 

het Duitse Parlement “Europa eine Seele geben”, 17-19 november 2006 in Berlijn. 
 

 



5. De commissie besluit een brief te zenden aan de commissie Europese Zaken van de 
Tweede Kamer waarin wordt gerefereerd aan de afspraken uit het verleden, te weten 
dat indien de vierde plek van de Tweede Kamer in de COSAC-delegatie van de Staten-
Generaal niet wordt ingevuld, de Eerste Kamer een derde lid kan afvaardigen. Het lid 
Eigeman zal derhalve worden toegevoegd aan de COSAC-delegatie voor de 
bijeenkomst in Helsinki (19-21 november 2006). Tevens zal de commissie Europese 
Zaken van de Tweede Kamer (in de nieuwe samenstelling) genodigd worden voor een 
gesprek over de samenstelling van de COSAC-delegatie.    

 
6. In een volgende vergadering zal de commissie zich buigen over mogelijke data en de 

(concept)uitnodiging voor een debat met studenten over de toekomst van Europa in het 
kader van de “viering 50 jaar Europese Verdragen”.  

 
  

 
De griffier van de commissie, 
Kim van Dooren 
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