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1. Terugkoppeling XLVI COSAC, Warschau 2-4 oktober 2011 

De leden Broekers -Knol (VVD) en De Lange (OSF) doen mondeling verslag van de COSAC- 

bijeenkomst van 2-4 oktober 2011.  

 

2. Planning Algemene Europese Beschouwingen  

De commissie besluit voor te stellen om de Algemene Europese Beschouwingen (AEB) met 

de bewindslieden van Buitenlandse Zaken te houden op 13 maart 2012 (in plaats van 27 

maart 2012, zoals eerder door haar was voorgesteld). De commissie zal in de gezamenlijke 

vergadering van de commissies ESO, BDO en BZK/AZ van 8 november voorstellen het 

beleidsdebat over de toekomst, rol en bevoegdheden van het EHRM en (de toetreding van 

de EU tot) het EVRM met de ministers van Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken en 

Veiligheid en Justitie eveneens op 13 maart 2012 te laten plaatstvinden, maar wel als 

separaat debat. Tevens zal zij voorstellen het ter voorbereiding op dit debat geplande 
deskundigengesprek te houden op 7 februari 2012 (in plaats van 14 februari 2012). 

De eventuele thematiek van de AEB zal in een komende vergadering van de commissie 

ESO worden geagendeerd. Desgewenst zullen dan naast de bewindslieden van 

Buitenlandse Zaken ook andere bewindspersonen worden uitgenodigd.  

 

3. E1100681 

Commissiemededeling: Uitbreidingsstrategie en voornaamste uitdagingen 2011-2012 

COM(2011)666 

De commissie besluit op verzoek van de fractie van de PVV (Sörensen) het agendapunt 

(inbreng voor brief aan de regering) aan te houden tot de vergadering van 15 november 

2012. 

 

4. E1100692 

Advies van de Europese Commissie betreffende het verzoek van de Republiek Kroatië om 

toetreding tot de Europese Unie COM(2011)667 
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De commissie besluit het agendapunt (inbreng voor brief aan de regering) op verzoek van 

de fractie van de PVV (Sörensen) aan te houden tot de vergadering van 15 november 

2012. 

 

5. Rondvraag en mededelingen 

De voorgenomen planning van de selectieprocedure uit het Wetgevings- en 

Werkprogramma 2012 van de Europese Commissie wordt voor kennisgeving aangenomen.  

 
De griffier van de commissie, 

Fred Bergman 

 


