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1. Algemene Europese Beschouwingen 2013 en voorbereidend werkbezoek aan 

Brussel 

 

De commissie stelt aan het College van Senioren voor om de AEB 2013 op 16 april 2013 te 

laten plaatsvinden en besluit in ieder geval daarin de volgende thema's  aan de orde te  

stellen:  

1. De aanpak van de eurocrisis, waaronder de ontwikkelingen ten aanzien van de versterking 

van de economic governance binnen de EMU en de consequenties daarvan voor de rechten 

en bevoegdheden van nationale parlementen.  

2. Het Europese buitenlandbeleid, met name ook ten aanzien van het Midden-Oosten.   

De commissie zal in januari 2013 de thema's van het AEB 2013 definitief vaststellen.  

 

Ten aanzien van het voorbereidend werkbezoek aan Brussel stelt de commissie de datum 
vast op 3 en 4 maart 2013. Het werkbezoek aan Brussel zal enerzijds worden gewijd aan 

de economische en financiële ontwikkelingen in de EU en anderzijds aan de militaire 

samenwerking in de EU en het Europese nabuurschapsbeleid . De commissie besluit de 

commissies FIN en BDO uit te nodigen om deel te nemen aan het werkbezoek. Zij verzoekt 

de staf een voorstel te formuleren voor mogelijke gesprekspartners.  

 

2. E1200461 

Werkprogramma 2013 van de Europese Commissie 

De commissie bespreekt de selectie van de prioritaire voorstellen uit het WP 2013 en de 

heroverweging van de nog openstaande prioriteiten. Zij besluit de volgende voorstellen als 

prioritair te selecteren: 

- Verslag over het burgerschap van de EU 2013: vooruitgang bij het wegnemen van 

belemmeringen voor de rechten van EU-burgers [nr. 47]  

- Uitbreidingspakket 2013 [nr. 56] 

De commissie besluit tevens de volgende nog openstaande niet-gepubliceerde prioriteit 
ongewijzigd te handhaven:  

- Reguleren van de handel in bepaalde goederen die gebruikt kunnen worden voor de 

doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.  

                                                 
1  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 
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De griffier van de commissie, 

Fred Bergman 


