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Den Haag, 6 juli 2005

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

Korte aantekeningen van de vergadering van dinsdag 5 juli 2005
1. De commissie wenst in een brief aan de regering om opheldering te vragen aangaande de
raadconclusies m.b.t. “Communication: European Neighbourhood Policy, Recommendations
for Armenia, Azerbaijan, Georgia and for Egypt and Lebanon” (E-dossier E050038).
E-dossier E050032 “Voorstel voor een Verordening tot wijziging van Verordening (EEG) nr.
1883/78 betreffende de algemene regels voor de financiering van de interventies door het
Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Garantie” wordt alsnog
doorverwezen naar de commissie LNV. De overige commissievoorstellen worden al dan niet
doorverwezen conform de suggestie van EBEK.
2. De commissie stemt in met de voorgelegde conceptbrief aan de regering betreffende de
uitkomsten van de Derde Top Raad van Europa (Warschau, 16-17 mei ’05), alsmede over het
nog niet ondertekenen van de Convention on the Prevention of Terrorism, Convention on
Action against Trafficking in Human Beings en Convention on Laundering, Search, Seizure
and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism.
3. De commissie geeft haar complimenten over de notitie “Evaluatie BNC-fiche procedure”. De
bevindingen en analyse uit de notitie worden akkoord bevonden. Besloten wordt de notitie
aan de vakcommissies te doen toekomen en een reactie te vragen. De notitie zal tevens aan de
gemengde commissie toepassing subsidiariteit worden aangeboden.
• De commissie wenst de genoemde verbeterpunten door te voeren voor zover dat op
termijn en rekening houdend met de beschikbare capaciteit mogelijk is. Met instemming
wordt vernomen dat de ambtelijke capaciteit versterkt zal worden om de vakcommissies
na doorverwijzing van dossiers beter te kunnen ondersteunen. Teneinde de betrokkenheid
van de vakcommissies verder te stimuleren wenst de commissie ook de griffiers van de
vakcommissies te vragen zorg te dragen voor een nadere toelichting op de dossiers
voorzien van concrete advies- en/of beslispunten. De commissie suggereert voorts de bij
een dossier betrokken beleidsmedewerker uit te nodigen bij vakcommissievergaderingen.
• Naast dit voorstel dient aan de verbeterpunten in de notitie te worden toegevoegd dat het
wenselijk is te bezien op welke wijze de bekendheid van de Europapoort vergroot kan
worden ten behoeve van meer input van derden op de E-dossiers. EBEK wordt gevraagd
hiervoor (eenvoudige, lowbudget) ideeën aan te dragen.
• Tijdens de bespreking van de notitie is voorts stilgestaan bij de mogelijkheden van
samenwerking op dit gebied met de Tweede Kamer, de criteria bij de toepassing van het
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gehanteerde sterrensysteem, de criteria die de regering hanteert voor het wel of niet
aanbieden van een Europees voorstel aan de Staten-Generaal en is EBEK verzocht de
mogelijkheid van een (elektronisch) abonnement op Agence Europe na te gaan. De
commissie wenst na een vergelijking van wat wel en wat niet wordt doorwezen door de
regering te bezien of de Nederlandse regering nader bevraagd dient te worden over de
criteria die zij hanteert bij deze selectie.
De commissie wenst vooralsnog voort te gaan met de behandeling van BNC-fiches in de Eerste
Kamer en het College van Senioren te verzoeken daarmee in te stemmen teneinde deze
behandeling een minder vrijblijvend karakter te geven.
3. De commissie stemt in met de annotaties voor de inzet van de parlementaire delegatie naar de
COSAC voorzittersbijeenkomst. N.a.v. agendapunt 4 geeft de commissie aan in het najaar het
jaarprogramma van de Europese Commissie te willen bespreken, zo mogelijk, conform de
wens van het College van Senioren en het voorstel van de gemengde commissie toepassing
subsidiariteit, in een gezamenlijke bijeenkomst met de Tweede Kamer.
4. De commissie gaat akkoord met de brief aan het COSAC-voorzitterschap met de inzet het
voorstel voor een EU-agentschap inzake de Grondrechten te agenderen op de plenaire
COSAC bijeenkomst in oktober 2005. Toegevoegd wordt het aanbod een ontwerpresolutie
voor te bereiden.
De commissie zal een brief schrijven aan de betrokken bewindspersonen waarin wordt
aangegeven dat zij fundamentele bezwaren heeft aangaande het voorstel van de Europese
Commissie voor de oprichting van het EU agentschap inzake de Grondrechten.
N.B. de bijzondere commissie voor de JBZ-Raad sluit zich hierbij aan.
5. De voorzitter van de commissie heeft een mondelinge terugkoppeling verzorgd van het
gesprek met de voorzitter van de commissie Europese Zaken van de Tweede Kamer.
Onderwerpen die besproken zijn waren de permanente vertegenwoordiging van de StatenGeneraal in Brussel, de versterking van de rol van de nationale parlementen in de Europese
Unie, meer samenwerking en coördinatie op het terrein van Europese aangelegenheden tussen
de Eerste Kamer en de Tweede Kamer op zowel politiek als ambtelijk niveau.
6. Rondvraag:
• Bij de huidige internationale stand van zaken acht de commissie het niet noodzakelijk
actie te ondernemen n.a.v. de door het “24 april Comité Armeense Federatie” aangeboden
petitie inzake genocide.
• Aan de delegatieleider van de parlementaire Raad van Europa-delegatie wordt
voorgesteld een schrijven te richten aan de Minister van Buitenlandse Zaken teneinde de
Chef de Poste van de Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der
Nederlanden bij de Raad van Europa te danken voor zijn goede werkzaamheden.

De griffier van de commissie,
Kim van Dooren
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