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1. Status van diverse toezeggingen 

Bespreking van de brief van de secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse 

Zaken d.d. 24 januari 2012, voor zover deze betrekking heeft op toezeggingen T01187, 

T01301, T01302, T01188, T01194, T01300, T01303, T01304, T01305, T01306 en T01191 

(33000 V, G) (aangehouden op 31 januari 2012) 

 

De commissie besluit de volgende toezeggingen als voldaan te beschouwen: T01301 en 

T01302.  

De commissie besluit dat de volgende toezeggingen open blijven staan: T01188, T01191, 

T01194, T01303.    

De commissie besluit toezegging T01300 als voldaan te beschouwen. In dit verband is en 
nieuwe toezegging gedaan (T01392) door de staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken in 

het mondeling overleg op 27 september 2011 voor de invulling van de notitie over een 

Europacommunicatie of een nadere notitie.  

De commissie besluit toezegging T01187 als openstaand te beschouwen, omdat uit de brief 

niet blijkt hoe de regering de toezegging heeft uitgevoerd en welke acties zij heeft 

ondernomen.   

De commissie besluit toezegging T01304 als openstaand te beschouwen, omdat de 

toegezegde rapportage over uitspraken van het Hof van Justie van de EU in de bedoelde 

brief (33000 V, I) ontbreekt.  

De commissie besluit toezegging T01305 als openstaand te beschouwen, omdat het 

toegezegde ziet op meer dan een informatiebijeenkomst voor parlementariërs.  

De commissie besluit toezegging als T01306 openstaand te beschouwen, omdat volstaan 

wordt met de mededeling dat er geen nadere kabinetsreactie komt, zonder dat de Kamer 

wordt ingelicht over de redenen daarvoor.  

 
2. 33000 V, I 

De commissie besluit de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 31 januari 2012 

in reactie op de brief van de commissie d.d. 20 december 2011 inzake het IOB 

evaluatierapport "De Nederlandse inzet voor versterking van de Raad van Europa, Vijf jaar 
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Top van Warschau" en de kabinetsreactie daarop, te betrekken bij het debat over de 

Algemene Europese Beschouwingen.  

 

3. E1200051 

Voorstel voor een verordening tot vaststelling van het programma 'Europa voor de burger'                                            

voor de periode 2014–2020 COM(2011)884 

De commissie bespreekt het verordeningsvoorstel in relatie tot de regeringsnotitie ove r 

Europa-communicatie  en het mondelinge overleg met de staatssecretaris van 
Buitenlandse Zaken dat hierover op 27 september 2011 is gevoerd . Het lid De Vries (PvdA) 

zal een voorstel voor mogelijk verdere behandeling in de commissie van het 

verordeningsvoorstel doen.  

 

4. Overleg commissie met de Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken d.d. 17 

januari 2012 

De voorzitter doet kort verslag van het overleg d.d. 17 januari 2012. De commissie stemt 

in met de tekst van de brieven aan de bewindslieden van Buitenlandse Zaken.  

 

 

5. Rondvraag 

De COSAC-voorzittersbijeenkomst van 29-30 januari 2012 zal worden geagendeerd in de 

commissie zodra het verslag gereed is. Tevens wordt gesproken over proactieve 

agendasetting tijdens de plenaire COSAC-vergaderingen. 

De commissie bespreekt kort een mogelijke verschuiving van de datum van de Algemene 
Europese Beschouwingen. Nagegaan zal worden hoe de spreektijden zijn geregeld. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Fred Bergman 

 

 

 

                                                 
1  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 


