
 1 

 
 
 
 
 
 
Nr. 34965/ KvD 

 
 
 

 
 
 
Den Haag, 2 februari 2005 

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

 
 
 
 
 

 
Korte aantekeningen van de vergadering 

 
van dinsdag 1 februari 2005 

 
 
 
1. De commissie wenst nadere inhoudelijke informatie over E-dossier E040237 en de daarmee 

samenhangende dossiers E040238/E040240. De voorkeur gaat uit van een briefing door 
specialisten (mogelijk vanuit de Europese Commissie of het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken). De overige commissievoorstellen worden al dan niet doorverwezen conform de 
suggestie van EBEK. 

2. Betreffende de COSAC-voorzittersbijeenkomst stemt de commissie in met de inzet de 
overlap tussen de COSAC bi-annual rapporten zoveel mogelijk te beperken alsmede niet te 
anticiperen op Europese besluitvorming aangaande het oberserver-verzoek van de Oekraïne. 
Binnen de COSAC dient een principiële discussie gevoerd te worden over de 
waarnemers(status) in plaats van het bespreken van één casus. Voorts wordt voorgesteld in de 
COSAC aandacht te vragen voor het functioneren van Europese agentschappen. Dit i.v.m. 
wenselijkheid de transparantie en financiële controle te verbeteren en tegenkracht te bieden 
tegen de immer uitdijende regelgeving die niet altijd de subsidiariteitstoets kan doorstaan.  
- Tijdens een volgende commissievergadering zal – op verzoek van de PvdA-fractie -

heroverweging van de samenstelling van de COSAC-delegatie geagendeerd worden.  De 
griffier wordt verzocht de commissie een opgave te verstrekken van de samenstelling van 
de huidige delegatie. 

3. De commissie wenst aan de permanente vertegenwoordiger te Brussel kenbaar te maken dat 
samenwerking tussen de nationale parlementen en het Europees Parlement wenselijk is ten 
behoeve van meningsvorming. Bindende besluitvorming zal wegens ontbreken mandatering 
niet mogelijk zijn. Initiatieven voor het organiseren van gezamenlijke bijeenkomsten moeten 
verdeeld zijn tussen de nationale parlementen en het Europees Parlement, met name om te 
voorkomen dat agendering louter in handen ligt van het EP. Ook wordt aandacht gevraagd 
voor continuïteit van geagendeerde onderwerpen. In verband daarmee zal Luxemburg per  
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brief worden verzocht op de conferentie van de commissies Buitenlandse zaken (14-15 maart 
2005) in het kader van het EU-voorzitterschap een follow-up op de discussie van de 
parlementaire conferentie in Den Haag (30 september – 1 oktober) te agenderen.  

4. De commissie wenst de strategische beleidsoriëntaties voor de komende zittingsperiode van 
de Europese Commissie, de notitie “Terugblik Nederlands Voorzitterschap Comité Raad van 
ministers van de Raad van Europa” en de notitie “Resultaten van het Nederlands EU-
voorzitterschap” in commissieverband te bespreken met de Minister Buitenlandse Zaken en 
de Staatssecretaris Europese Zaken. Rekening houdend met de agenda van de 
bewindspersonen zal gezocht worden naar een datum (mogelijk een dinsdagochtend 9-10.30 
uur in april).  

5. Het ontvangen antwoord van de regering op de brief betreffende de oprichting van een 
Bureau voor de grondrechten zal op 15 februari a.s., tezamen met het desbetreffende rapport 
van de Raad van Europa besproken worden in een gezamenlijke commissievergadering met 
buitenlandse zaken. De documenten zullen ter informatie ook aan de commissie justitie 
aangeboden worden.  

6. Tijdens de rondvraag geven de aanwezige fracties aan de voorgestelde schriftelijke vragen 
betreffende een handzaam gebonden formaat Europees verdrag te willen 
(mede)ondertekenen.  

 
NB: M.b.t. het werkbezoek naar Brussel zal in de loop van de week een mailing uitgaan naar de 
(plv) leden van de commissies ESO en BuZa.  

 
 
 
De griffier van de commissie, 
Kim van Dooren 
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