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1. Met betrekking tot wetsvoorstel
31384
(R1850)

Goedkeuring van het op 13 december 2007 te Lissabon
totstandgekomen Verdrag van Lissabon tot wijziging van het
Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting
van de Europese Gemeenschap, met Protocollen en Bijlage (Trb.
2008, 11)

wordt inbreng voor het nader voorlopig verslag geleverd door de fracties van SP (Peters)
en GL (Strik). De commissie brengt, onder voorbehoud van tijdige beantwoording
(donderdag 3 juli), eindverslag uit teneinde de goedkeuringswet op 7 en 8 juli 2008
plenair te behandelen.
De commissie kan instemmen met het voorstel de Voorzitter van de Kamer te verzoeken
de parlementen van de EU-lidstaten per brief te informeren over de afronding van de
parlementaire bekrachtigingprocedure in Nederland.
2. De voorzitter van de commissie geeft een mondelinge terugkoppeling van de COSACdelegatie vergadering.
3. Tijdens de rondvraag wordt:
-

besloten de heer De Bruijn, PV EU te Brussel te nodigen op een dinsdag na
Prinsjesdag voor een gesprek;

-

besloten op dinsdag 8 juli te spreken over de mogelijkheid een symposium te
organiseren ten behoeve van de presentatie van het door de Eerste Kamer
gevraagde AIV-advies inzake Rusland;

-

verzocht, naar aanleiding van het ESO-jaarprogramma 2008, om toezending van
de agenda’s (zodra beschikbaar) van de interparlementaire bijeenkomst over
‘Europa en migratie’ (10-11 september) en interparlementaire bijeenkomst
commissies JBZ (15 september) aan de leden van de commissie voor de JBZ-raad;

-

de aangenomen resolutie van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
inzake de stand van de democratie onder de aandacht gebracht; de aangenomen
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resolutie van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa inzake Turkije
zal aan de leden ter informatie worden aangeboden;
-

wordt verslag uitgebracht van de TGCS-vergadering van hedenochtend met
expliciete vermelding van de Europese voorstellen die zijn geselecteerd voor
parlementaire toetsing, te weten: 1. Richtlijn inzake patiëntenrechten bij
grensoverschrijdende gezondheidszorg; 2. Richtlijn tot toepassing van het beginsel
van gelijke behandeling op andere gebieden dan arbeid; 3. Herziening van Richtlijn
2001/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2001 inzake
nationale emissieplafonds voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen; 4.
Herziening van de bestaande wetgeving betreffende verlaagde BTW-tarieven; 5.
Voorstel voor een Verordening betreffende het statuut van de Europese besloten
vennootschap COM(2008)396

De griffier van de commissie,
Hester Menninga

