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1. Terugkoppeling tweede plenaire zitting PACE, 23-27 april 2012 

PACE-delegatieleider Franken (CDA) doet mondeling verslag van de tweede plenaire zitting 

van de PACE. De commissie staat uitgebreid stil bij de discussies in de PACE over de rol en 

bevoegdheden van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Ook de rapportage 

(van Kox (SP)) over de verkiezingen in Rusland komt aan de orde. Naar aanleiding van de 

bespreking van de in de Assemblee aangenomen Resolutie 1872 inzake het rapport 'Lives 

lost in the Mediterranean Sea: Who is responsible?' van rapporteur Strik (GL) over het 

uitblijven van hulp aan bootvluchtelingen op de Middellandse Zee, bespreekt de commissie 

de beantwoording door de regering van Tweede Kamervragen over vermeende gebrekkige 

medewerking van de NAVO aan het onderzoek (TK 2011-2012, nr. 2427). De medewerking 

van de NAVO zou wellicht ook kunnen worden aangekaart door de Staten-

Generaaldelegatie naar de eerstkomende NAVO Parlementaire Assemblee.  

 

2. De Brief van de bewindslieden van Buitenlandse Zaken d.d. 9 mei 2012 inzake 

nadere informatieverstrekking in vervolg op de Algemene Europese 

Beschouwingen 2012 (33001, F)  

De brief wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

3. COSAC-voorzitterbijeenkomst, 8-9 juli 2012, Limassol (Cyprus) 

Vóór 8 juni as. wordt besloten over de afvaardiging van de Eerste Kamer naar de 

bijeenkomst. 

 

4. PACE European Conference of Presidents of Parliaments, 20-21 september 2012 

De commissie besluit de volgende thema's voor te stellen als mogelijke vergaderthema's 

voor deze PACE Conferentie:  

1. De verontrustende absentie van parlementariërs bij de Parlementaire Assemblee van de 

Raad van Europa en de mogelijke oplossingen;  

2. De toetreding van de EU tot het EVRM, waarbij ook aandacht voor de (afbakening van) 

taken/bevoegdheden van de mensenrechtencommissarissen van de Raad van Europa en de 

EU; 

3. Hoe de samenwerking tussen de EU en de Raad van Europa te bevorderen en doublures 

te voorkomen? 
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5. E1200131 

Gezamenlijke Commissiemededeling: Oostelijk Partnerschap; een roadmap naar de 

herfstbijeenkomst 2013 JOIN(2012)13 

De gezamenlijke Commissiemededeling wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

6. E1200142 

Gezamenlijke commissiemededeling: presentatie van een nieuw Europees 

Nabuurschapsbeleid JOIN(2012)14 

De gezamenlijke Commissiemededeling wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

7. Rondvraag  

De voorzitter deelt mee dat, op verzoek van de president van de Algemene Rekenkamer, 

tijdens het geplande gesprek met de Algemene Rekenkamer op 5 juni 2012 een delegatie 

van de Irakese Algemene Rekenkamer aanwezig zal zijn. De commissie heeft daartegen 

geen bezwaar.  

De commissie verzoekt de griffier bij het departement de uitgesproken speech van minister 

Opstelten gehouden tijdens de informele ministersconferentie in Brighton (19-20 april 

2012) op te vragen.  

 

 

De griffier van de commissie, 

Fred Bergman 

 

 

 

                                                
1  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 
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