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Nr. 36000/ KvD 

 
 
 

 
 
 
Den Haag, 17 januari 2006 

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

 
 
 
 
 

 
 
 

Korte aantekeningen van de vergadering 
 

van dinsdag 17 januari 2006 
 
 
 

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

2. De Algemene Rekenkamer wordt op dinsdag 14 februari 2006 van 12.30 – 13.30 
uur uitgenodigd om een toelichting te geven op het EU Trendrapport 2006. De 
commissie ontvangt graag vooraf een A4-tje met kernpunten uit de Trendnota en 
weergave van door ESO ontplooide activiteiten (COSAC inbreng) van het afgelopen 
jaar.  

3. De commissie wenst het verzoek de “Council of Europe Convention on the Prevention 
of Terrorism” (nr. 196) te betrekken in het AIV-advies over terrorismebestrijding in 
Europees en internationaal perspectief in een brief aan de AIV te onderstrepen.    

4. De commissie wenst de gebruikmaking van het instrument van de openbaarheid van 
raadsvergaderingen te bespreken in COSAC-verband en dit voorstel in een brief voor 
te leggen aan het Oostenrijkse voorzitterschap. 

Tevens wenst de commissie de opvattingen van de permanent vertegenwoordiger van 
de Staten-Generaal in Brussel te vernemen aangaande de mogelijkheden voor 
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terugkoppeling en inzet van het instrument als ook op welke wijze de andere 
parlementen voornemens zijn gebruik te maken van de openbare beraadslagingen in 
raadsverband.   

5. De commissie wenst wederom een brief te sturen aan de minister van Buitenlandse 
Zaken met betrekking tot de gebrekkige (Europese) informatieverschaffing aan de 
Eerste Kamer. 

E-dossier E050126 “Mededeling: Gemeenschappelijke acties voor groei en 
werkgelegenheid: het communautair Lissabonprogramma” zal met de beargumeerde 
doorverwijzing onder de aandacht worden gebracht van zowel de commissie 
Economische Zaken als de commissie Wetenschapsbeleid en Hoger Onderwijs. 

6. De Resolutie van het Europees Parlement inzake het interinstitutioneel akkoord 
betreffende de regelgevende agentschappen (1 december 2005) zal onder de aandacht 
worden gebracht van de COSAC met die aantekening (in breder verband) dat een 
krachtenbundeling tussen het Europees Parlement en de nationale parlementen door 
het stellen van dezelfde vragen aan respectievelijk de Europese Commissie en de 
nationale regeringen overwogen zou kunnen worden.  

De resolutie van het Europees Parlement zal na ontvangst van het advies van de Raad 
van State betreffende Europese agentschappen opnieuw in de commissievergadering 
geagendeerd worden  

7. Tijdens de rondvraag wordt afgesproken in een volgende vergadering terug te komen 
op de mogelijkheid van het uitnodigen van een Eurocommissaris in de Eerste Kamer. 
Daartoe zal nogmaals de rede van Eurocommissaris Frattini gehouden in Londen 
(2005) aangeboden worden.  

Het lid Broekers-Knol geeft een terugkoppeling van de subsidiariteitconferentie van 16 
januari 2006 in Berlijn.   

 
 
De griffier van de commissie, 
Kim van Dooren 
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