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Den Haag, 14 september 2005 

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

 
 
 
 
 

 
Korte aantekeningen van de vergadering 

 
van dinsdag 13 september 2005 

 
 
 

1. De Europese Commissievoorstellen worden al dan niet doorverwezen conform de 
suggestie van EBEK. 

 
2. De commissie heeft op dit moment nog geen behoefte uitgebreid te spreken over het 

Brede Maatschappelijke Debat. Mogelijk zal hierop op een later tijdstip worden 
teruggekomen. De commissie wenst voor zover mogelijk op de hoogte gehouden te 
worden van de ontwikkelingen. 

 
3. De commissie wenst op maandag 31 oktober (16.00 – 20.00 uur) een gesprek met 

deskundigen te hebben over de uitkomst van het referendum en een nadere reflectie 
daarop. De voorkeur gaat uit naar vier gespreksblokken van circa 45 minuten in de 
plenaire zaal van de Eerste Kamer. De deskundigen die de commissie voor de 
bijeenkomst zou willen uitnodigen zijn de journalisten Versteegh (NRC) en Plasterk 
(Volkskrant); Rood en de Zwaan (Clingendael); de heer Wellenstein, de heer Bolkenstein, 
de heer de Vries en de heer Knapen; een vertegenwoordiging van de overkoepelende 
organisatie van MKB, VNO-NCW (en LTO). In een volgende commissievergadering zal 
worden bezien of er voorstellen zijn voor gesprekspartners die specifiek kunnen ingaan op 
de (eventuele) repercussies voor Nederland in de EU.     

 



4. De doorverwezen E-dossiers worden door de commissie voor kennisgeving aangenomen. 
De commissie zal regelmatig op de hoogte worden gesteld van de stand van zaken in de 
Europese toetredingsonderhandelingen met Turkije. 

 
5. De commissie wenst een tweede rappel aan de Minister van Buitenlandse Zaken toe te 

zenden met daarin ook opgenomen dat de commissie in de brief van 7 september jl. niet 
had gevraagd om de evaluatie van de Derde Top Warschau.  

 
6. De commissie wenst geen gehoor te geven aan het verzoek van het parlement van 

Litouwen inzake de zetel van het agentschap voor de gendergelijkheid gelet op de 
intergouvernementele besluitvorming en in het algemeen de opvatting van de commissie 
betreffende een mogelijke ongewenste aanwas van Europese agentschappen.  
Geel lid/leden van de commissie wensen de conferentie ““Free movement of workers 
within the EU” georganiseerd door het Tsjechische parlement, bij te wonen. 
 

7. De commissie wenst de Nederlandse Europarlementariërs uit te nodigen voor het 
jaarlijkse rondetafelgesprek. De voorkeur gaat uit naar maandag 31 oktober, voorafgaand 
aan het gesprek met deskundigen, van 14.00 – 15.30 uur.  

 
 
De griffier van de commissie, 
Kim van Dooren 
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