
 
 
 
 
 
Nr.               
Nr. 34766 / KvD 

 
 
 

 
 
Den Haag, 8 december 2004 

 
 
Aan de leden en plv. leden van de vaste commissie voor 
Europese Samenwerkingsorganisaties 
 

 
 
 
 
 

 
Korte aantekeningen van de vergadering 

 
van dinsdag 7 december 2004 

 
 
 
1. De commissie gaat akkoord met de suggesties van EBEK betreffende doorverwijzing van de 

voorgelegde Europese voorstellen. Specifiek worden de betrokken vakcommissies 
(Financiën, Economische Zaken en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) verzocht 
nadrukkelijk aandacht te besteden aan dossier E040201. 
Er bestaat behoefte bij de commissie aan een actieve terugkoppeling vanuit de vakcommissies 
omtrent de behandeling van doorverwezen Europese dossiers. EBEK wordt verzocht dit 
verzoek over te brengen aan de commissies.     
 

2. De commissie wenst de prioriteitenlijst voor de liaison van de Staten-Generaal te Brussel 
nogmaals met een begeleidend schrijven onder de aandacht te brengen van de commissies die 
nog niet gereageerd hebben.  
Kort wordt ingegaan op de wenselijke rol van de liaison bij het “pilot project” voor de 
subsidiariteittoets zoals besloten tijdens de COSAC XXXII. In een volgende commissie-
vergadering zal hierover verder gesproken worden mede op basis van inbreng van de heer 
Jurgens.  

 
3. De COSAC- delegatie geeft een korte terugkoppeling van de COSAC XXXII (21-23 

november 2004).  
 

 



4. De commissie stemt in met het voorstel de controle op de Europese financiën en de rol 
daarbij van de nationale rekenkamers als agendapunt in te brengen voor de COSAC-
vergadering in Luxemburg (aankomend voorzitterschap). De commissie Europese Zaken van 
de Tweede Kamer wordt verzocht deze inzet te steunen. Voorlichting Eerste Kamer wordt 
verzocht hierover een persbericht te doen uit gaan.  

 
5. Rondvraag: 

- N.a.v. het voorstel om vanuit de commissie ESO de voorzitter van de Eerste Kamer te 
vragen de minister van Buitenlandse Zaken schriftelijk te verzoeken om (politiek urgente) 
correspondentie aan de Tweede Kamer betreffende Europese ontwikkelingen gelijktijdig 
ook aan de Eerste Kamer aan te bieden (inclusief de bijlagen), wordt geconstateerd dat de 
klacht over gebrekkige informatievoorziening ook in andere commissies leeft en dat 
wellicht in het College van Senioren nader besproken kan worden of dit verzoek omtrent 
verbetering van de informatiepositie van de Eerste Kamer breder gesteld moet worden. 

- Tijdens de volgende commissievergadering zal besproken worden t.a.v. welke 
onderwerpen een rappel nodig is betreffende openstaande toezeggingen uit het 
Europadebat. 

 
  

De griffier van de commissie, 
Kim van Dooren 
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