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Den Haag, 22 maart 2005

Aan de leden en plv. leden van de vaste commissie voor
Ontwikkelingssamenwerking
I.a.a. Kim van Dooren i.v.m. agendapunt 1.
Korte aantekeningen van de vergadering van dinsdag 22 maart 2005

1.
E-nummer Commissievoorstel
BNC-fiche
E050019 Mededeling inzake een meerjarig financieel kader voor de
22112, 358 [2]
samenwerking inzake ontwikkelingsfinanciering in het kader
van de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst en een daarmee
verband houdend ontwerp-voorstel voor een besluit van de Raad
tot vaststelling van de uiterste datum waarop
betalingsverplichtingen uit hoofde van het negende EOF kunnen
worden aangegaan.
Voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van de
uiterste datum waarop betalingsverplichtingen uit hoofde van
het negende Ontwikkelingsfonds (EOF) kunnen worden
aangegaan.
De commissie stelt prijs op een technische briefing over het financiële kader en nodigt de
commissie Europese Samenwerkingsorganisaties uit daarbij aanwezig te zijn. Nadien zal zij
zich beraden over de wenselijkheid van een mondeling overleg dan wel een plenair debat over
het onderwerp.
2.
E-nummer Commissievoorstel
E040254 Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van
Verordening (EEG) nr. 3030/93 van de Raad en Verordening
(EG) nr. 3285/94 van de Raad betreffende een
gemeenschappelijke regeling voor de invoer van bepaalde
textielproducten uit derde landen
Voor kennisgeving aangenomen.

BNC-fiche
22112, 350 [2]

3.
E-nummer Commissievoorstel
BNC-fiche
E050005 Voorstel voor een verordening houdende wijziging van
22112, 353 [5]
Verordening (EG) nr. 2007/2000 tot vaststelling van
uitzonderlijke handelsmaatregelen ten behoeve van de landen en
gebieden die deelnemen aan of verbonden zijn met het
Stabilisatie- en Associatie Proces van de Europese Unie, tot
wijziging van de Verordening (EG) nr. 2820/98 en tot intrekking
van de Verordeningen (EG) nr. 1763/1999 en (EG) nr. 6/2000
Voor kennisgeving aangenomen.
4.
E-nummer Commissievoorstel
E050017 Mededeling over een coherent Europees beleidskader voor
externe actie ter bestrijding van HIV/Aids, tuberculose en
malaria
Voor kennisgeving aangenomen.

BNC-fiche
22112, 355 [5]

5.
Vaststellen datum voor rapportage activiteiten van de heer Rabbinge ter voorbereiding van het
Afrika-debat.
21 juni 2005 van 16.00 – 17.00 uur zal de heer Rabbinge een power-point presentatie geven.
6.
Vóór de begrotingsbehandeling 2005 zal de griffier de follow-up van de moties-Van Gennip
(29200 V, ek-E) en Rabbinge (29200 V, ek-D) nagaan.

De griffier van de commissie,
Eliane Janssen.
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