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Den Haag, 15 februari 2005 

 
 
Aan de leden en plv. leden van de vaste commissie voor 
Europese Samenwerkingsorganisaties  

 
 
 
 
 

 
Korte aantekeningen van de vergadering 

 
van dinsdag 15 februari 2005 

 
 
 
1. De voorzitter van de commissie geeft aan zijn plaats in de Eerste Kamer delegatie naar de 

plenaire bijeenkomst van de COSAC twee maal te zullen laten aan een afgevaardigde van de 
kleine(re) Eerste Kamerfracties, nader bepaald op de ChristenUnie en de SP. Voor de vaste 
samenstelling van de Eerste Kamerdelegatie naar de COSAC zal worden heroverwogen zal 
eerst worden nagegaan in hoeverre men in de Tweede Kamer bereid is de  samenstelling van 
delegatie te herzien.    

2. Op de COSAC-voorzittersbijeenkomst van 9 februari jl. teLuxemburg is besloten op de 
plenaire COSAC bijeenkomst, op 17-18 mei 2005, het Nederlandse voorstel aangaande de 
(decentrale) controle op de uitgaven van het EU-budget te agenderen. De Nederlandse 
delegatie is verzocht voor dit eerste onderwerp een discussienotitie op te stellen. De 
commissie verzoekt de griffie in overleg met de leden Van der Linden (CDA) en Broekers-
Knol (VVD) daarvoor een eerste aanzet te leveren.   
Het lid Broekers-Knol (VVD) meldt voorts dat besloten is de rol van de nationale 
parlementen bij de evaluatie van Europol en Eurojust te agenderen. Op Nederlands voorstel 
werd besloten het COSAC secretariaat te vragen een tijdpad voor deze evaluatie uit te 
stippelen, opdat zoveel mogelijk samenhang tussen de evaluaties van de nationale 
parlementen gerealiseerd wordt. Tenslotte werd besloten tot het bespreken van het IPEX-
rapport op de plenaire COSAC. Afwijzend is gereageerd op het verzoek van Oekraïne tot het 
verkrijgen van een waarnemersstatus. 
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3. De commissie stemt in met het voorstel het Europese experiment met de subsidiariteittoets 
over het derde Spoorwegpakket (1 april – 12 mei) in het kader van de COSAC te laten 
uitvoeren door de Gemengde Commissie Toepassing Subsidiariteit conform de door die 
commissie voorgestelde procedures. Teneinde lessen te trekken voor de toekomst zal de 
Gemengde Commissie tevens het praktische verloop binnen de Staten-Generaal scherp in het 
oog houden.   

4. Een mondeling overleg met de Minister van Buitenlandse Zaken en de Staatssecretaris 
Europese Zaken staat (vooralsnog) gepland op dinsdag 19 april van 15.30 – 17.00 uur.  

5. De commissie acht het evenwel wenselijk een plenair debat te houden voorafgaand aan de 
“Council of Europe’s Third Summit of Heads and States” (16-17 mei 2005). Te agenderen 
onderwerpen zijn de derde top, het verslag over het voorzitterschap van de Raad van Europa, 
alsmede nevenonderwerpen (gerelateerd aan de relatie Raad van Europa – Europese Unie). 
Ter voorbereiding op dit debat wenst de commissie (delen uit) de handelingen te ontvangen 
van het debat over het Haagse Programma met de minister van Justitie.   

6. De commissie geeft aan nadere vragen te willen stellen n.a.v. de ontvangen antwoorden op de 
Kamervragen betreffende het voorhanden zijn van het Europees constitutioneel verdrag voor 
de burgers en politici. Het lid Jurgens (PvdA) zal ontwerpvragen opstellen.  

7. Tijdens de rondvraag geven de leden Hoekzema (VVD) en Doesburg (PvdA) aan 
geïnteresseerd te zijn in deelname aan de interparlementaire bijeenkomst over het 
Lissabonproces (maart 2005). Een volgende vergadering zullen de (vooraankondigingen van) 
uitnodigingen van het Europees Parlement separaat geagendeerd worden.  

  
 
De griffier van de commissie, 
Kim van Dooren 
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