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1. Werkbezoek Brussel maart 2011 

De commissie heeft de voorkeur om op zondag 20 maart en maandag 21 maart 2011 

een werkbezoek te brengen aan EU-instellingen in Brussel ten behoeve van de voorbereiding 

op de Algemene Europese Beschouwingen. De commissie stelt enkele te benaderen 

gesprekspartners voor, om tijdens dit werkbezoek mee in contact te treden. Deze 

gesprekspartners zijn: 

• Catherine Ashton, hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en 

veiligheidsbeleid, tevens vice-voorzitter van de Europese Commissie; 

• Herman van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad  

• Commissie Financiële, economische en sociale crisis (CRIS), Europees Parlement;  

• Nederlandse Europarlementariërs;  

• Olli Rehn, Europees Commissaris (Economische en Monetaire Zaken)  

• Viviane Reding, Europees Commissaris (Justitie, grondrechten en burgerschap);  
• Tom de Bruijn, Permanent Vertegenwoordiger Nederland bij de EU 

• Denktank Bruegel (Denktank over 'quality of economic policy making in the EU') 

• Jean Claude Juncker, voorzitter Eurogroep (verhinderd 14-15 maart)  

De staf zal het werkbezoek en de ontmoetingen in Brussel voorbereiden. 

 

2. Procesgang Evaluatie Europese Werkwijze 

Om de Evaluatie Europese Werkwijze nader gestalte te geven zal een questionnaire worden 

verspreid (per commissie) waarin specifiek ingegaan wordt op de verschillende aspecten van 

de Europese werkwijze. De commissie zal op dinsdag 18 januari 2011 een door de staf 

samengestelde concept-questionnaire bespreken alvorens deze door te geleiden naar andere 

commissies. Bovendien stemt de commissie in met het voorgestelde tijdpad voor de 

procesgang van de Evaluatie Europese Werkwijze onder uitdrukkelijke onderstreping van 

flexibiliteit in het gestelde tijdpad.  

    

3. Algemene Europese Beschouwingen 2011 
De commissie besluit om de benaming 'Algemene Europese Beschouwingen' te hanteren voor 

de overkoepelende thematiek van de Algemene Europese Beschouwingen van dinsdag 19 

april 2011. De commissie stemt in met de voorgestelde thematiek van de stafnotitie van 18 

november 2010. Hierdoor zullen zowel verticale thema's (financieel-economische 
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ontwikkelingen, externe betrekkingen van de EU en de EU en (im)migratie) als horizontale 

thema's (overlap activiteiten EU en Raad van Europa, EU vanuit het perspectief van haar 

burgers en informatievoorziening van de regering aan de Kamer) worden behandeld tijdens 

de Algemene Europese Beschouwingen. 

 

 
De griffier van de commissie, 

Ida Petter 


