
Korte aantekeningen

Vergadering van de commissie voor Europese Zaken (EUZA)

dinsdag 6 oktober 2015

Verslagstatus: definitief

1. Terugkoppeling plenaire zitting PACE (28 september - 2 oktober 2015)

Het lid Kox (SP) doet mondeling verslag van de PACE-sessie. De aangenomen resoluties die
voortvloeien uit de rapporten van de hand van de leden Elzinga (SP) en Strik (GroenLinks) en
oud-Kamerlid De Vries (PvdA) worden onder de aandacht van de Kamerleden gebracht. 
Het lid Kox licht verder toe dat, omwille van de recente Kamerwisseling, binnenkort nieuwe
delegatieleden zullen worden benoemd, alsook een nieuwe delegatieleider. Ook zal Nederland
een ondervoorzitter van de PACE leveren. 

2. Politieke Voorbereidingsgroep COSAC
Nederlands EU-Voorzitterschap 2016

De aanwezige leden van de PVG COSAC doen verslag van de vergadering van 22 september
jl. ter voorbereiding op de COSAC-bijeenkomsten, die zullen worden georganiseerd in 2016 in
het kader van de parlementaire dimensie van het Nederlands EU-Voorzitterschap. 

3. Toezeggingen T01191, T01907, T01941, T02084, T02122, T02123 en T02124

Naar aanleiding van de bespreking van de reactie van de minister van Buitenlandse Zaken van
18 september 2015 op het toezeggingenrappel 14 juli 2015 besluit de commissie als volgt:
De toezeggingen met nummers T01907, T02084, T02122, T02123 zijn reeds op 8 september
als voldaan beschouwd. 
De toezegging met nummer T01191 blijft ongewijzigd, in die zin dat de toezegging met
betrekking tot het bijwonen van een PACE-vergadering door de minister van Buitenlandse
Zaken als openstaand wordt beschouwd.
De toezegging met nummers T01941 en T02124 blijven ongewijzigd (openstaand). Ten
aanzien van T02124 merkt de commissie op dat deze toezegging als openstaand moet worden
beschouwd zolang over het TTIP-Verdrag wordt onderhandeld. 

4. Rondvraag

Het lid Kuiper (CU), voorzitter van de werkgroep die een korte notitie voorbereidt over de vraag
of in Nederland de EU-informatievoorziening door de regering een uitgebreidere wettelijke
grondslag zou moeten krijgen (naar analogie van de Duitse wetgeving) verzoekt de commissie
EUZA om formeel ermee in te stemmen dat de werkgroep voortaan als een subcommissie,
conform artikel 39 van Reglement van Orde van de Eerste Kamer functioneert. De commissie
EUZA stemt hiermee in. De Kamervoorzitter zal hierover worden geïnformeerd. 

De griffier van de commissie,

Fred Bergman


