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Den Haag, 18 oktober 2006 

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

 
 
 
 
 

 
Korte aantekeningen van de vergadering 

 
van dinsdag 17 oktober 2006  

 
1. De Europese Commissievoorstellen worden al dan niet doorverwezen conform het 

advies van de staf.  
 
2. De Europese Commissievoorstellen die rechtstreeks zijn aangeboden aan de nationale 

parlementen, worden al dan niet doorverwezen conform het advies van de staf. Voorts 
besluit de commissie COM(2006)40 Mededeling van Europese Commissie met 
rapportage uit hoofde van Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaat-
verandering” ter informatie aan te bieden aan de commissie Milieu.  

 
De commissie spreekt haar waardering uit voor de wijze van aanbieding van de 
Europese Commissievoorstellen die rechtstreeks zijn aangeboden aan de nationale 
parlementen. 
 

3. De commissie wenst op dit moment op de hoogte gehouden te worden van 
ontwikkelingen in het dossier van de Europese begrotingscontrole dossier (E050095 
en E060062). In 2007 zal het dossier nogmaals onder de aandacht worden gebracht 
van COSAC, daarbij wordt de betrokkenheid van de commissie Financiën wenselijk 
geacht.  

 
Indien de Nationale Rekenkamer voornemens is een briefing over het Trendrapport 
2007 te geven, wenst de commissie het dossier van de Europese begrotingscontrole 
daarbij te betrekken.  
 

 



4. De commissie stemt in met de deelname van de leden Van der Linden en Broekers-
Knol aan COSAC XXXVI. In de eerstvolgende commissievergadering zal gesproken 
worden over het samenstellen van de COSAC-delegatie in het algemeen.  

 
De commissie stemt in met de antwoorden op het questionnaire inzake cofinanciering 
van het permanente lid van het COSAC-secretariaat.  
 

5. Voor de bijeenkomst met de Nederlandse Europarlementariërs op 31 oktober zijn de 
volgende gespreksonderwerpen vastgesteld: Europese agentschappen (inleiding lid 
Hoekzema); Grondrechtenbureau (inleiding lid Jurgens); Initiatief betreffende 
toetreding van de EG/EU tot het EVRM (inleiding lid Van Thijn); Uitbreiding van de 
EU (inleiding lid Van Middelkoop); Gemeenschappelijk Buitenlands en 
Veiligheidsbeleid (inleiding lid Van Gennip); Overdraagbaarheid van de 
pensioenrechten (verzoek inleiding lid Vedder-Wubben); Ervaringen met de 
subsidiariteitstoets (inleiding lid Eigeman); Reflectieperiode en de toekomst van het 
Europees Constitutioneel Verdrag (verzoek inleiding Europarlementariër Van den 
Berg). De inleidingen bedragen maximaal drie minuten. 

 
6. De commissie verzoekt de staf om het voorstel studenten van de Nederlandse en 

Belgische universiteiten uit te nodigen voor een debat over de toekomst van de 
Europese Unie in de Eerste Kamer in het kader van de viering van het 50-jarig bestaan 
van het EG-verdrag verder uit te werken.   

 
7. Tijdens de rondvraag wordt besloten in een volgende vergadering te spreken over “de 

toekomst” van de Benelux, mede gelet op de vergadering van de Interparlementaire 
Assemblee van de Benelux op 1 en 2 december 2006.  
   

 
De griffier van de commissie, 
Kim van Dooren 
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