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Den Haag, 25 mei 2005 

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

 
 
 
 
 

 
Korte aantekeningen van de vergadering 

 
van dinsdag 24 mei 2005 

 
 
 
1. De brief en informatieve nota van de voorzitter van de Europese Commissie Barroso en 

Eurocommissaris Wallström inzake de betrekkingen met nationale parlementen worden voor 
eerste kennisgeving aangenomen. EBEK zal zorgdragen voor een conceptreactie. De 
commissie acht het wenselijk in het volgend parlementair jaar wederom een Eurocommissaris 
uit te nodigen voor een gedachtewisseling.  

 
2. De voorzitter van de commissie heeft een mondelinge terugkoppeling gegeven van de Derde 

Top Raad van Europa. De brief inzake de parlementaire aandacht en inzet met betrekking tot 
de oprichting van het Europees Bureau voor de grondrechten zal namens de woordvoerders 
van de fracties aan de commissie Europese zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
gezonden worden. In de brief zal tevens worden voorgesteld een gezamenlijke 
commissievergadering te organiseren.    

 
3. De griffier wordt verzocht, naar aanleiding van het voorstel van de Europese Commissie en 

de regeringsnotitie over de oprichting van Europese regelgevende Agentschappen, te 
inventariseren wat de mogelijkheden zijn hierover een advies te ontvangen van de Raad van 
State. 

 
4. De Eerste Kamer delegatie van de COSAC heeft een terugkoppeling gegeven over de 

conferentie van 16-18 mei jl. Naar aanleiding van de terugkoppeling op het JBZ-agendapunt 
wordt besloten de resolutie aangenomen tijdens de Staten-Generaal conferentie “The 
democratic control of Europol” (Juni 2001) aan de nationale parlementen te doen toekomen 
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en specifiek aan het inkomend EU-voorzitterschap. Voorts wenst de commissie bij het 
inkomend EU-voorzitterschap de wens kenbaar te maken dat het gastland en marge van de 
COSAC-conferenties bijeenkomsten van de politieke groeperingen organiseert. De 
voorbereiding van de COSAC-voorzittersbijeenkomst zal op de eerstvolgende ESO-
vergadering worden geagendeerd. 

 
5. Rondvraag 

• Gemeld wordt dat in het College van Senioren een notitie heeft voorgelegen van het lid 
Doesburg, waarin hij voorstelt dat ook de Eerste Kamer zich aansluit bij de Nederlands-
Franse parlementaire contactgroep, gelet op de samenstelling aan Franse zijde. In het 
College van Senioren is hier met terughoudendheid op gereageerd, doch het college kan 
instemmen met het voorstel. Bij het einde van de zittingsperiode van deze Kamer dient de 
deelname aan deze contactgroep evenwel geëvalueerd te worden. EBEK wordt verzocht 
de mogelijke opties te inventariseren voor een bijeenkomst in het kader van deze 
contactgroep, voorzien in november 2005 in Nederland.   

• De permanent vertegenwoordiger van de Staten-Generaal in Brussel zal worden 
uitgenodigd voor een bijeenkomst in de Eerste Kamer op 28 juni as. De 
gespreksonderwerpen en te betrekken commissies zullen in een volgende ESO-
vergadering nader worden bepaald.  

• 13 en 17 september 2005 worden aangegeven als mogelijke data voor de 
gedachtewisseling met de permanent vertegenwoordiger van de Nederlandse regering in 
Brussel.  

  
 

 
 
De griffier van de commissie, 
Kim van Dooren 
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