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Den Haag, 15 maart 2006 

 
Aan de leden en plv. leden van de vaste commissie voor 
Europese Samenwerkingsorganisaties  
- i.a.a. vaste commissie voor Buitenlandse Zaken (punt1) 
- i.a.a. Hoofd Communicatie en Protocol  
  (rondvraag, tweede aandachtspunt) 

 
 
 
 
 

 
Korte aantekeningen van de vergadering 

van dinsdag 14 maart 2006  
 

 
1. De voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken wordt verzocht in 

contact te treden met het ministerie van Buitenlandse Zaken over de organisatie van de 
de ambassadeursconferentie op 30 augustus 2006. Insteek zou moeten zijn dat alle 
leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal uitgenodigd worden voor deze 
conferentie en dat er sprake moet zijn van betrokkenheid bij de voorbereiding. Gelet 
op de jaarlijkse vaste thema’s (Europa, veiligheid) is deze bijeenkomst in het bijzonder 
ook interessant voor de leden van de commissie ESO en de leden van de parlementaire 
delegaties naar de NAVO-assemblee, de OVSE, de WEU en de Raad van Europa 
assemblee. 

 
2. Het lid Eigeman zal namens de Eerste Kamer deel nemen aan de bijeenkomst van de 

parlementaire contactgroep uit Nederland en België op 10 april 2006.  
 

3. In een eerstvolgende commissievergadering zal gesproken worden over het 
werkbezoek aan Brussel, alsmede de deelname van de leden van (vak)commissies van 
de Eerste Kamer.  

 



 
4. Tijdens de rondvraag worden de volgende besluiten genomen: 

- de voorzitter van de parlementaire delegatie naar de Raad van Europa wordt 
verzocht door middel van een brief de commissies Justitie van de Eerste en 
Tweede Kamer der Staten-Generaal te nodigen voor de bijeenkomsten van de 
commissies van de parlementaire assemblee van de Raad van Europa in Den 
Haag op 28 en 29 april 2006. 

- Naar aanleiding van het ESO-jaarprogramma wordt gevraagd om meer 
informatie en duidelijkheid m.b.t. deelname Eerste Kamer aangaande de 
conferentie over de “toekomst van Europa” op 8 en 9 mei a.s. in het Europees 
Parlement. In een eerstvolgende commissievergadering zal hierover 
gesproken worden.  

- De staf zal in de eerstvolgende commissievergadering de documenten 
voorleggen inzake de uitspraken van Minister Verdonk in Straatsburg en in de 
Tweede Kamer met betrekking tot het Nederlandse asielbeleid. Wanneer 
inderdaad sprake is van inconsistentie in haar uitspraken zal de commissie 
bezien op welke wijze hiermee om te gaan.   

- Naar verluid zal een commissie uit het Russische parlement een bezoek aan 
Nederland, specifiek de Tweede Kamer brengen. De staf wordt verzocht na te 
gaan of deze informatie juist is en indien correct zal in een eerstvolgende 
commissievergadering besproken worden of de commissie daar actie op 
wenst te ondernemen.  

- De commissie wenst een brief te sturen aan de Minister van Buitenlandse 
Zaken met het verzoek de uitkomsten van de internetenquête betreffende de 
Nederlandse inzet in de EU gelijktijdig aan de Eerste en de Tweede Kamer te 
doen toekomen, tijdig voor de Europese Raad van juni. 

 
 

De griffier van de commissie, 
Kim van Dooren 
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