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1. De commissie stelt op 27 april 2010 vast welke dossiers uit het Wetgevings- en werk-

programma 2010 (WWP 2010) van de Europese Commissie zij parlementair wenst te 

behandelen. 

 

2. De commissie handhaaft onder voorbehoud 11 mei 2010 als datum voor een plenair debat 

over de kabinetsreactie op het rapport van de commissie van Onderzoekbesluitvorming Irak. 

De commissie inventariseert op 27 april 2010 of er naar aanleiding van de inzagemogelijk-

heid in documenten betreffende de besluitvorming over de totstandkoming en interpretatie 

van VN-Veiligheidsraadresolutie 1441 behoefte bestaat tot het maken van opmerkingen of 

het voorleggen van vragen aan de regering. Tevens besluit de commissie op 27 april 2010 

of en, zo ja, op welke definitieve datum het plenaire debat plaats zal vinden. 

 

3. De commissie neemt de brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie d.d. 
5 maart 2010 over de verlenging van de Nederlandse personele bijdrage aan de VN-vredes-

missie in Soedan (UNMIS) voor kennisgeving aan. 

 

4. De commissie neemt de brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie d.d. 

26 maart 2010 inzake de voortgang van de Nederlandse missie in Afghanistan voor kennis-

geving aan.  

 

5. Naar aanleiding van de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 31 maart 2010 

inzake het voornemen tot opzegging van het WEU-verdrag, wacht de commissie de goed-

keuringsstukken waarin opzegging van het verdrag bij de depositaris wordt gemeld af. De 

commissie zal deze vervolgens bespreken na afronding van de behandeling in de Tweede 

Kamer.  

 

6. Met het oog op het vaststellen van een datum voor een plenair debat doet de commissiestaf 

navraag bij de ministeries van Defensie en van Buitenlandse Zaken over de termijn waar-
binnen de regering voornemens is de Kamer te informeren over de regeringsappreciatie van 

het nieuwe Strategisch Concept van de NAVO.  

 

 



 datum 13 april 2010 

 ons kenmerk /PvO/DR 

 blad 2 

 

 

7. In respons op de uitnodiging van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 4 maart 2010 

inzake deelname aan de NPV-Toetsingsconferentie 2010 bericht de commissiestaf het 

Ministerie van Buitenlandse Zaken dat de Eerste Kamer geen gebruik zal maken van de 

mogelijkheid een Lid naar deze bijeenkomst af te vaardigen. 

 

 
De griffier a.i. van de commissie, 

Peter van Oort 


