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Den Haag, 8 maart 2006 

 

 

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

Europese Samenwerkingsorganisaties  

i.a.a. E. Janssen i.v.m. punt 6  

 

 

 

 

 

 

 

Korte aantekeningen van de vergadering 

van dinsdag 7 maart 2006  

 

1. Inbreng voor het voorlopig verslag m.b.t. wetsvoorstel  

30256   Goedkeuring van het op 25 april 2005 te Luxemburg totstandgekomen Verdrag 

betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de 

Europese Unie (met Akte, Protocol, Slotakte en Bijlagen); Trb. 2005, 196 

wordt geleverd door CDA (Van de Beeten), PvdA (Eigeman), VVD (Hoekzema) en 

ChristenUnie/SGP (Van Middelkoop). 

 

2. De voorzitter van de commissie geeft een terugkoppeling van de COSAC-

voorzittersbijeenkomst in Wenen (19-20 februari 2006). Belangrijkste punten waren 

het besluit twee Europese voorstellen onderwerp te maken van een kritisch 

parlementair Europa-breed onderzoek (subsidiariteittoets), de vaststelling van de 

agenda voor de plenaire COSAC-bijeenkomst in mei en de aankondiging dat Oekraïne  

voor de plenaire bijeenkomst in mei als gast zal worden genodigd gelet op de prioriteit 

die het Oostenrijkse voorzitterschap geeft aan de relatie met de Balkan. 

 

3. De commissie besluit bij de Eerste Kamercommissies voor Milieu, Economische 

Zaken en Ontwikkelingssamenwerking te willen informeren in hoeverre interesse 

bestaat voor een werkbezoek aan Brussel (gedeeltelijk) toegespitst op specifieke 

onderwerpen. Op basis van de terugkoppeling uit deze commissies wenst de 

commissie een concept programma en data te bespreken. De commissie ESO wenst 

naast de te kiezen “vakonderwerpen”  zelf de reflectieperiode centraal te stellen. 
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Een mogelijk thema zou verder nog kunnen zijn een inventarisatie van 

veroorzakers/bronnen van Europese regeldruk. De permanent vertegenwoordiger 

wordt verzocht hiervoor enig voorbereidend onderzoek te verrichten.  

 

4. De regeringsreactie op de rapporten van het Europees Economisch en Sociaal Comité 

wordt voor kennisgeving aangenomen.  

 

5. De commissie Financiën zal worden gevraagd om een reactie op het conceptantwoord 

aan de House of Lords inzake het onderzoek naar het financieel management van de 

EU teneinde te bezien of de reactie namens de commissie Financiën en de commissie 

ESO verstuurd kan worden.  

 

6. Tijdens de rondvraag wordt besloten 

- In een volgende commissievergadering terug te komen op de mogelijke 

bijdrage aan de Europese reflectieperiode; 

- Op de langere termijn gezamenlijk met de commissie Buitenlandse Zaken de 

evaluatie van het Benelux-verdrag te bespreken; 

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 

 

 

 


