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Den Haag, 29 juni 2005

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

Korte aantekeningen van de vergadering van dinsdag 28 juni 2005
1. Ter voorbereiding op het jaarlijkse debat over de Staat van Europa besluit de commissie een
hoorzitting over de uitkomst van het referendum en de nadere reflectie over dit onderwerp, te
organiseren. Besloten wordt in een volgende vergadering een verdere inventarisatie te houden
over de uit te nodigen personen/organisaties.
2. De commissie wenst de volgende vergadering terug te komen op het agenderen van de
oprichting van het Europees Agentschap inzake de Grondrechten in de COSAC. EBEK wordt
verzocht een dossier op te stellen (met o.a. positie EP en RvE). Gemeld wordt dat dit
onderwerp ook aan de orde gesteld zal worden in het mondelinge overleg met de minister van
Justitie hedenmiddag, aangezien de presentatie van een commissievoorstel over dit onderwerp
geagendeerd heeft gestaan op de JBZ-Raad van 2 juni jl.
3. De commissie wenst in een schrijven de regering te vragen naar haar opvatting over de
uitkomsten van de Derde Top Raad van Europa (Warschau, 16-17 mei ’05), alsmede te
vernemen waarom de regering de Convention on the Prevention of Terrorism, Convention on
Action against Trafficking in Human Beings en Convention on Laundering, Search, Seizure
and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism nog niet
heeft ondertekend.
4. Voor het jaarverslag van de Eerste Kamer wenst de commissie – naast de aangegeven
plenaire debatten – aandacht te besteden aan de COSAC, het werkbezoek van de commissies
Buitenlandse Zaken en ESO aan Brussel, het gesprek met Eurocommissaris Wallström en de
(Europese en nationale) agendering van de Europese agenstchappen en de (de)centrale
controle op de Europese financiën.
5. De voorzitter meldt hedenavond overleg te zullen voeren met de voorzitter van de commissie
EuZa van de Tweede Kamer en daar volgende week over te zullen rapporteren.
De griffier van de commissie,
Kim van Dooren

