
Korte aantekeningen 
 

Vergadering van de vaste commissie voor 
Europese Samenwerkingsorganisaties 
 
dinsdag 2 november 2010    
 

 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie voor 

Europese Samenwerkingsorganisaties 

 

 

 datum 2 november 2010 

 ons kenmerk 41407/IP/RK 
 

 

1. De delegatie naar de XLIVe plenaire COSAC-vergadering van 24-26 oktober 2010 doet 

verslag van de bijeenkomst. De delegatie concludeert dat tijdens de bijeenkomst brede steun 

bestond voor de positie van de Nederlandse Staten-Generaal ten aanzien van het 

parlementair toezicht op het buitenlands- en veiligheidsbeleid van de EU. De staf van de 

commissie zal, in samenspraak met de commissie BDO en de Tweede Kamer, bezien op 

welke wijze vorm gegeven kan worden aan een gezamenlijk initiatief met gelijkgestemde 

parlementen.  

  

2. De commissie bespreekt de planning en voorbereiding van de selectie van prioritaire 

voorstellen uit het Wetgevings-en Werk Programma (WWP) 2011 van de Europese 

Commissie door de Eerste Kamer. De commissie neemt met instemming kennis van het 

procesvoorstel van het College van Senioren, waarbij de plenaire vaststelling van de 

prioriteiten van de Eerste Kamer is voorzien voor dinsdag 23 november. De ambtelijke 
ondersteuning zal daartoe alleen de nieuwe voorstellen uit het WWP 2011 aan de commissies 

aanbieden. De Leden wordt verzocht uiterlijk 11 november 2010 hun voordracht van 

prioriteiten uit het WWP, langs fractielijnen, bekend maken aan de staf van de 

vakcommissies. Op 16 november zal het WWP geagendeerd worden in alle 

commissievergaderingen ter vaststelling van de definitieve commissieprioriteiten.   

 

3. E1000581 

Commissiemededeling: evaluatie van de EU-begroting (COM(2010)700) 

De commissie neemt de mededeling voor kennisgeving aan. 

 

4. T01190 

De commissie neemt de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 14 oktober 2010 

inzake toezeggingen Raad van Europa (32 500 V, A.) voor kennisgeving aan. 

 

5.   Ten aanzien van het bezoek van Eurocommissaris Sefcovic op 16 november 2010 besluit 
de commissie geïnteresseerde Leden van de overige Kamercommissies uit te nodigen. Voorts 

spreekt de commissie haar voorkeur uit voor verslaglegging van deze bijeenkomst. De 
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commissie kan instemmen met het ambtelijke voorstel om vanuit praktisch oogpunt uit te 

wijken naar een door de Tweede Kamer ter beschikking gestelde vergaderruimte. 

 

 

De waarnemend griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 


