
Korte aantekeningen

Vergadering van de commissie voor Europese Zaken (EUZA)

dinsdag 10 september 2013

Vergslagstatus: definitief

1. COSAC-voorzittersbijeenkomst, 7-8 juli 2013, Vilnius

De voorzitter doet mondeling verslag van de voorzittersbijeenkomst van de COSAC van 7-8 juli
2013.

2. L plenaire COSAC-vergadering, 27-29 oktober 2013, Vilnius

De commissie stelt de antwoorden op de questionnaire ten behoeve van het 20ste Bi-annual
Report vast. De commissie besluit het lid Strik (GroenLinks) af te vaardigen naar de L plenaire
vergadering van de COSAC op 27-29 oktober 2013 te Vilnius. Per e-mail zal worden
geïnventariseerd welk andere leden beschikbaar zijn om deel te nemen aan deze bijeekomst. 

3. Subsidiariteitsexercitie

De commissie bespreekt de brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 21 juni 2013
inzake de uitkomsten van de zogenoemde subsidiariteitsexercitie (EK, 33.551/22.112, F). Zij
besluit het onderwerp subsidiariteitsexercitie te blijven volgen en ter sprake te brengen bij een
volgend mondeling overleg met de minister van Buitenlandse Zaken. 

4. Tijdpad ratificatie Verdrag van Istanbul

De commissie bespreekt de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 30 augustus
2013 in reactie op de commissiebrief d.d. 2 juli 2013 aan de bewindslieden van Buitenlandse
Zaken en OCW. De commissie besluit nader in schriftelijk overleg te treden met de regering.
Een conceptcommissiebrief zal door de staf worden opgesteld en worden voorgelegd.

5. Informatieverzoek House of Lords inzake huidige en toekomstige rol nationale parlementen
in de EU

De commissie besluit dat in antwoord op het informatieverzoek van de House of Lords zal
worden meegedeeld dat niet als Kamer kan worden geantwoord op de gestelde vragen over de
toekomstige rol van nationale parlementen in de EU. Desgewenst kunnen individuele leden
reageren op het informatieverzoek. De commissie wil tevens aan de House of Lords de
suggestie meegeven om deze en soortgelijke vragenlijsten te brengen onder de vlag van
bestaande interparlementaire gremia zoals de COSAC of de Voorzittersconferentie. De staf stelt
een conceptcommissiebrief op. 

6. Ter informatie: notitie commissie-Meijers en kabinetsreactie

De commissie besluit dat de commissievoorzitter in de commissie I&A/JBZ zal voorstellen dat
beide commissievoorzitters een gesprek met de commissie Meijers zullen aangaan.

7. Rondvraag

De commissie dringt er ten stelligste op aan dat, gelet op de afwezigheid van de leden die deel
uitmaken van de PACE-delegatie, het geplande mondelinge overleg over mensenrechten van



de commissie BDO met de minister van Buitenlandse Zaken op 1 oktober 2013 (waarvoor de
commissieleden EUZA zijn uitgenodigd) wordt verplaatst naar een andere datum, zodat de
PACE-leden kunnen deelnemen. 

De griffier van de commissie,

Fred Bergman


