Den Haag, 7 september 2005

Nr. 35579 / KvD

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

Korte aantekeningen van de vergadering van
dinsdag 6 september 2005
1. De Europese Commissievoorstellen worden al dan niet doorverwezen conform de suggestie
van EBEK. Op verzoek van de commissie wordt het dossier E050061 “Kaderprogramma
voor concurrentievermogen en innovatie” alsnog doorverwezen naar de commissie
Economische Zaken. Voor een verdere analyse/verbetering van de werkwijze met de Edossiers wordt allereerst de bespreking van de notitie “Evaluatie BNC-fiche procedure” in de
vakcommissie afgewacht.
2. Het lid Broekers-Knol heeft een terugkoppeling gegeven van de COSACVoorzittersbijeenkomst die plaatsvond 17-18 juli jl. in Londen. Het Eerste Kamervoorstel de
oprichting van een Europees Agentschap voor de EU grondrechten te bespreken op de
plenaire bijeenkomst (oktober 2005) is door de Troika niet overgenomen en derhalve niet
besproken op de voorzittersbijeenkomst. De voorzitter van de commissie Europese Zaken van
de House of Lords heeft in een brief aan de commissievoorzitter van ESO de argumenten
daarvoor uiteen gezet. Voorts is op de voorzittersbijeenkomst besloten dat het mandaat van
het COSAC-secretariaat verlengd zal worden; dat niet EU-(kandidaat)lidstaten afhankelijk
van de te bespreken onderwerpen uitgenodigd kunnen worden en derhalve geen permanente
waarnemersstatus zullen krijgen en dat de voorstellen van het Britse voorzitterschap ten
aanzien van de subsidiariteittoets afgewacht zullen worden.
De Eerste Kamerdelegatie naar de plenaire COSAC 9-11 oktober 2005 zal bestaan uit R. van
der Linden en A. Broekers-Knol. Gelet op afspraken gemaakt in de ESO-vergadering van 15
februari 2005 (“De voorzitter van de commissie geeft aan zijn plaats in de Eerste Kamer
delegatie naar de plenaire bijeenkomst van de COSAC twee maal te zullen laten aan een
afgevaardigde van de kleine(re) Eerste Kamerfracties, nader bepaald op de SP en de
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ChristenUnie”) zal de ChristenUnie een volgende plenaire bijeenkomst van de COSAC
bijwonen.
3. Ten behoeve van een nadere gedachtewisseling in de commissie over de Brede
Maatschappelijke Discussie over Europa zal de griffier, op basis van inbreng van de leden,
een notitie opstellen met beknopt de stand van zaken en mogelijke opties aangaande de
(eventuele) inbreng van de Eerste Kamer.
4. De commissie wenst de regeringsreactie op het AIV-advies “De parlementaire assemblee van
de Raad van Europa” te betrekken bij het debat over de Staat van Europa.
5. De commissie wenst de datum van dinsdag 29 november vast te leggen voor het debat over
de “Staat van Europa”. Geagendeerd worden de “Staat van de Unie”en de onder 4 vermelde
regeringsreactie.
Ter voorbereiding op dit debat wenst de commissie een gesprek met deskundigen te houden.
In de eerstvolgende vergadering zal hierover een nadere gedachtewisseling worden gehouden
waarbij geïnventariseerd zal worden welke organisaties/personen uitgenodigd zullen worden.
De insteek van het gesprek zal tweeërlei zijn: een analyse van de uitkomst van het referendum
en een blik gericht op de toekomst. De commissie wenst minimaal één dagdeel te reserveren
voor het gesprek.
6. Vooralsnog wordt het Wetgevings- en Werkprogramma van de Europese Commissie 2006
niet expliciet betrokken bij het debat over de Staat van Europa. De commissie wacht het
nader advies van de Gemengde Commissie Toepassing Subsidiariteit dienaangaande af.
7. De commissie wenst een rappel te zenden aan de Minister van Buitenlandse Zaken
betreffende de correspondentie van de commissie ESO.

De griffier van de commissie,
Kim van Dooren
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