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1. De commissie neemt de brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie d.d. 

23 maart 2010 inzake de verlenging van de Nederlandse militaire bijdrage aan de EU-geleide 

troepenmacht in Bosnië-Hercegovina, operatie “EUFOR Althea” voor kennisgeving aan. 

 

2. De commissie houdt de bespreking van de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 

25 mei 2010 houdende de aanbieding van het op 17 mei 2010 gepubliceerde rapport van de 

Groep van Experts over het nieuwe Strategisch Concept van de NAVO aan tot het moment 

waarop de commissie over de kabinetsappreciatie beschikt.  

 

3. Naar aanleiding van de brief van de secretaris-generaal van het Ministerie van Buitenlandse 

Zaken d.d. 17 mei 2010 inzake door de minister van Buitenlandse Zaken respectievelijk de 

voormalig minister voor Ontwikkelingssamenwerking aan de Kamer gedane toezeggingen 

beschouwt de commissie toezegging T00205 als afgedaan. Ten aanzien van de afhandeling 

van toezegging T00210 neemt de commissiestaf contact op met het lid Kuiper, met het 

oogmerk de voldoening van deze toezegging in de eerstvolgende vergadering te bespreken. 

 

4. De commissie ziet af van het na 9 juni en vóór 8 juli 2010 plaats te vinden plenaire debat 

over de kabinetsreactie op het rapport van de commissie van onderzoek besluitvorming Irak 

met het oogmerk in het najaar 2010 met de nieuwe regering een evaluerend plenair debat te 

voeren waarin onder meer ter zake de verhouding tussen regering en parlement, de positie 

van de minister-president en de in toekomstige situaties te hanteren onderzoeksmethoden 

centraal staan. 

 

5. Bij verhindering van de Kamervoorzitter en de Ondervoorzitters vertegenwoordigt de 

voorzitter van de commissie BDO de Eerste Kamer op de op 26 juni plaatsvindende 

Veteranendag. Bij eventuele verhindering van de commissievoorzitter zal één der 

ondervoorzitters namens de Kamer acte de présence geven. 
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6. Ter voorbereiding op een standpuntbepaling van de Kamer over (de consequenties van) de 

opheffing van de WEU-assemblee wenst de commissie te beschikken over de volgende 

documenten: 

• het verslag van de Speakers’ Conference van 14 en 15 mei 2010; 

• het verslag van de plenaire COSAC van 30 mei tot en met 1 juni 2010; en 

• het verslag van de vergadering van de WEU-assemblee van 15 en 16 juni 2010. 

 De commissiestaf draagt voorts zorg voor een notitie waarin naast de te zijner tijd door de 

WEU-assemblee zelf gedane voorstellen ten aanzien van de toekomst van de WEU-

assemblee ook andere opties voor eventuele handhaving van de bestaande dan wel de 

oprichting van nieuwe overlegstructuren zijn opgenomen. 

 

7. De commissie stemt in met het voorstel op 8 juni 2010 in samenspraak met de commissie 

Europese Samenwerkingsorganisaties het voorstel van de Hoge Vertegenwoordiger van de 

Unie voor de oprichting, de organisatie en het functioneren van de Europese Dienst voor het 

Externe Optreden (EDEO) en de kabinetsappreciatie d.d. 19 april 2010 ter zake te 

bespreken. Hiertoe beschikt de commissie graag over een door de vertegenwoordiger van de 

Staten-Generaal dan wel door de commissiestaf op te stellen verslag van de uitkomsten van 

de op 2 juni 2010 te in het Europees Parlement plaatsvindende interparlementaire EDEO-

conferentie. 

 

 

 De griffier a.i. van de commissie, 

 Peter van Oort 


