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1. Verslag van het werkbezoek van de Kamervoorzitter aan Kroatië, 27-29 april 

2011 

De commissie neemt met waardering kennis van het mondeling verslag door de 

Kamervoorzitter van zijn werkbezoek aan Kroatië.  

 

2. Tweede plenaire zitting Parlementaire Assemblee Raad van Europa (PACE), 11-15 

april 2011 

De commissie neemt met waardering kennis van het mondeling verslag door de leden 

Bemelmans-Videc (CDA), Strik (GL) en De Vries (PvdA) van de tweede plenaire zitting 

van de PACE. Het overzicht van aangenomen aanbevelingen en resoluties geeft de 

commissie aanleiding om de resolutie inzake de bescherming van vrouwelijke migranten op 

de arbeidsmarkt onder de aandacht te brengen van de commissie SZW. Voorts besluit de 

commissie voortaan relevante resoluties en aanbevelingen onder de aandacht van de 
betreffende vakcommissies te brengen. 

 

3. Afdoening toezeggingen T00875, T01187, T01188, T01190, T01191, T01194 en 

T01196 

De commissie neemt het ambtelijk advies voor afdoening over en beschouwt daarmee de 

toezeggingen T00875 en T01190 als voldaan. 

 

4. Brief van de minister en staatssecretaris van Buitenlandse Zaken d.d. 3 mei 2011 

inzake de actualisering van de Staat van de Europese Unie 2011 

De commissie besluit de regering schriftelijk mee te delen dat zij inhoudelijk op de 

onderhavige brief zal reageren na overleg met de vaste commissie voor Europese Zaken 

van de Tweede Kamer. Voorts verzoekt de commissie de staf een notitie op te stellen over 

de consequenties van het mogelijk niet langer publiceren van de Staat van de Unie als 

bijlage bij de begroting, maar van publicatie gelijktijdig met de kabinetsappreciatie van het 

WWP van de Europese Commissie .  
 

De waarnemend griffier van de commissie, 

Fred Bergman 

 


