
Korte aantekeningen 
 

Vergadering van de vaste commissie voor 
Europese Samenwerkingsorganisaties 
 
1 november 2011  

 
 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie voor 

Europese Samenwerkingsorganisaties 

 

 

 

 Datum 1 november 2011 

 Kenmerk 43384/EP/ 
 

 

 

1. Terugkoppeling PACE, Straatsburg 4-8 oktober 2011  

 

De voorzitter van de PACE-delegatie Franken (CDA) doet mondeling verslag van de PACE 

bijeenkomst van 4-8 oktober 2011 in Straatsburg. De heer Kox (SP) schetst in aanvulling 

hierop de totstandkoming en aanvaarding van de resolutie inzake  de status van 'Partner 

for Democracy' voor het Palestijnse parlement. Mevrouw Strik (GroenLinks) doet verslag 

ter zake van de aanbeveling met betrekking tot kinderen zonder verblijfsstatus.  

 

2. Algemene Europese Beschouwingen (AEB) en voorafgaand werkbezoek aan 

Brussel 

 

De commissie zal aan het College van Senioren voorstellen om de Algemene Europese 
Beschouwingen te houden op 27 maart 2012.  

De commissie besluit dat het werkbezoek aan Brussel zal plaatsvinden op 5 maart 2012. 

Desgewenst zal in een volgende vergadering de thematiek van de AEB nader worden 

bepaald . 

 

3. E1100681 

Commissiemededeling: Uitbreidingsstrategie en voornaamste uitdagingen 2011-2012 

COM(2011)666 

 

Op verzoek van de heer Sörensen (PVV) wordt de bespreking aangehouden tot 8 

november 2011 ten einde inbreng te kunnen leveren voor een brief aan de regering. 

 

4. E1100692 

Advies van de Europese Commissie betreffende het verzoek van de Republiek Kroatië om 

toetreding tot de Europese Unie COM(2011)667 
 

                                                 
1  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 
2  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 
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Op verzoek van de heer Sörensen (PVV) wordt de bespreking aangehouden tot 8 

november 2011 ten einde inbreng te kunnen leveren voor een brief aan de regering. 

 

 

5. Rondvraag en mededelingen 

 

- De commissie stemt ermee in dat commissievoorzitter Strik (GroenLinks) in overleg treedt 

met de commissievoorzitter EUZA van de Tweede Kamer teneinde nadere afspraken te maken 
met betrekking tot de openstaande punten uit het afgelaste overleg van de commissies ESO-

EUZA. 

- De voorzitter kondigt aan dat het WWP 2012 verwacht wordt op 15 november 2011. 

- De heer Kox laat weten dat hij volgende week in Rusland is in verband met een 

waarnemingsmissie van de Raad van Europa bij de parlementsverkiezingen aldaar.  

 

De griffier van de commissie, 

Fred Bergman 

  


