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Den Haag, 25 april 2007 

 

 

 

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

Europese Samenwerkingsorganisaties  

 

 

 

Korte aantekeningen van de vergadering 

van dinsdag 24 april 2007  

 

 

1. De Europese Commissievoorstellen die rechtstreeks zijn aangeboden aan de 

nationale parlementen worden al dan niet conform het advies doorverwezen.  

 Daarbij zij aangetekend dat:  

- ten aanzien van COM(2007)160 Mededeling: synergie voor het Zwarte 

Zeegebied – een nieuw regionaal samenwerkingsinitiatief zal worden bezien in 

hoeverre de Raad van Europa bij dit initiatief betrokken wordt;  

- COM(2007)190 Besluit betreffende de ondertekening van de overeenkomst 

tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne inzake de versoepeling van de 

afgifte van visa voor kort verblijf wordt doorverwezen naar de bijzondere 

commissie voor de JBZ-Raad met het verzoek nader te bezien of het besluit 

voldoende tegemoet komt aan de wensen inzake de versoepeling van het 

visabeleid.  

 

2. De commissie stemt in met de brief aan de voorzitter van de commissie Europese 

Zaken van het House of Lords, de heer Lord Grenfell, en wenst expliciet ook aan 

te geven dat de commissie geen voorstander is van deelname van Europese 

Nabuurschapslanden in Europese Agentschappen en deze wens tevens aan de 

Nederlandse regering kenbaar heeft gemaakt.    

 

3. De commissie wenst in de annotatie voor de jaarlijkse beleidsstrategie van de 

Europese Commissie voor 2008, voor de XXXVII COSAC bijeenkomst, gehouden 

 



van 13 – 15 mei te Berlijn, op te nemen dat de civil society betrokken dient te 

worden bij de realisering van de grote Europese beleidsdossiers.    

 

4. De leden Van der Linden, Eigeman en Broekers-Knol zijn voornemens deel te 

nemen aan de interparlementaire conferentie over de Toekomst van Europa, 11 en 

12 juni 2007, te Brussel.  

 

5. De commissie stemt in met de conceptbrief aan de voorzitter van het Europees 

Parlement, de heer Hans-Gert Pöttering, inzake de inzake de controle op de 

toepassing en omzetting van het gemeenschapsrecht in de lidstaten. In de paragraaf 

over “tijdige implementatie van EU-regelgeving” zal nog een expliciete verwijzing 

naar artikel 81 van de Grondwet worden toegevoegd teneinde een adequate 

weergave van de gewisselde argumenten te realiseren. Het lid Broekers-Knol zal, 

mogelijk deelnemen aan het debat van de Commissie juridische zaken van het 

Europees Parlement over de controle op de toepassing en omzetting van het 

gemeenschapsrecht in de lidstaten op 3 mei 2007.  

 

6. De commissie stemt in met het algemene model van de Eerste Kamerviering van 

Vijftig Jaar Verdragen van Rome, gehouden op 9 maart jl. De commissie besluit 

dit algemene model aan de deelnemers van de XXXVII COSAC aan te bieden. De 

commissie besluit dat dit model eveneens zal worden aangeboden aan 

geïnteresseerde universiteiten, Europarlementariër de heer Elmar Brok, de 

Europese Beweging Nederland en het Bureau Den Haag van het 

Voorlichtingsbureau van het Europees Parlement en de Vertegenwoordiging van 

de Europese Commissie in Den Haag.  

 

7. Tijdens de rondvraag gaf de commissie aan graag de redevoering van de minister-

president van Luxemburg, de heer Jean-Claude Juncker tijdens de Norbert 

Schmelzer Lezing gehouden op 18 april 2007 te Den Haag, te ontvangen. 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 

 

 

 

 

 


