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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking 

 

 

 

 datum 5 februari 2013 

 ons kenmerk 44749/CGE/ 

 

 

1. E120037  

Brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 25 

januari 2013 met beantwoording van de vragen inzake de oprichting van een Europees 

vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening (33528) 

 

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.  

 

2. Werkbezoek van de Voorzitter van de Eerste Kamer aan Kroatië, Kosovo en Roemenië (17-

23 februari 2013) 

 

De commissie geeft enkele aandachtspunten voor het bezoek mee.  De commissie besluit de 

Voorzitter uit te nodigen om op dinsdag 12 februari 2013 zijn reis toe te lichten. De 

commissie verzoekt de Voorzitter om, na afloop van zijn reis, een terugkoppeling in de 

relevante commissies te verzorgen.   

 

3. Lidmaatschap Parlementaire Assemblee voor de Mediterrane Regio 

 

De commissie besluit het advies van de PA-UMR-delegatie te volgen, met weglating van de 

toevoeging om na één jaar een nieuwe afweging te maken over de participatie van de 

Staten-Generaal in de PA-UMR. Het gewijzigde advies wordt meegegeven aan het College 

van Senioren.      

 

4. POC-rapporten: follow-up 

Brief van minister voor Wonen en Rijksdienst van 30 november 2012 inzake voorgenomen 

privatiseringen en verzelfstandigingen (C, G) 

 

De commissie geeft aan geen behoefte te hebben aan het leveren van input foor het 

beoogde debat naar aanleiding van het POC-rapport. De commissie geeft aan geen behoefte 

te hebben aan het voorstellen van andere acties n.a.v. de brief van de minister voor Wonen 

en Rijksdienst. 



 

 datum 5 februari 2013 

 ons kenmerk 44749/CGE/ 

 blad 2 

 

 

 

 

 

 

Mededelingen en rondvraag  

- De commissie stelt voor het kennismakingsgesprek met de minister voor Buitenlandse 

Handel en Ontwikkelingssamenwerking op dinsdag 26 maart 2013 te plannen;     

- De commissie besluit het Hague Centre for Strategic Studies te vragen om schriftelijk een 

korte uitleg te geven van het Foresight Project; 

- De commissie stemt in met het voorstel om de dag voor gewondgeraakte militairen (20 

april 2013) te verzetten naar een later moment, in verband met de beëdiging en inhuldiging 

van Koning Willem-Alexander (30 april 2013). 

 

 

De griffier van de commissie, 

Christward Gradenwitz  


