
Korte aantekeningen Vergadering van de vaste commissie voor  
 Buitenlandse Zaken, Defensie en 

Ontwikkelingssamenwerking 
 dinsdag 27 april 2010  
 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie voor 

Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking 

 

 

 datum 27 april 2010 

 ons kenmerk 40955/PvO/ 

 

 

1.  E1000121 

De commissie stelt voor de volgende voorstellen uit het Wetgevings- en werkprogramma 

(WWP 2010) van de Europese Commissie als prioritair aan te merken:  

- Communication on the Union contribution to achieving the Millennium Development 

Goals: a twelve point action plan in support of the MDGs 

- Future of EDF 

- MDG spring package (SWDs: aid effectiveness, MDGs Aid for Trade Financing for 

Development) plus 1st Policy Coherence for Development PCD Work Programme/ with a 

view to 2010 MDG Review Summit (spring) 

- Green paper on budget support 

- Regulation on the establishment of a European Voluntary Humanitarian Aid Corps 

- Communication on European Voluntary Humanitarian Aid Corps 

- Proposal for a Regulation establishing transitional arrangements for international 

investment agreements between Member States and third countries 

- Proposal for a Regulation prolonging the validity of the Generalised System of Preference 

(GSP) scheme (rollover Regulation) 

- Proposal on replacing the (expiring) Association with Overseas Countries and Territories 

(OCTs) 

 

2. Naar aanleiding van de inzage in documenten betreffende de besluitvorming over de tot-

standkoming en interpretatie van de VN-Veiligheidsraadresolutie 1441, stelt de commissie 

voor een plenair debat te voeren over de kabinetsreactie op het rapport van de commissie 

van onderzoek besluitvorming Irak op een nog nader vast te stellen datum na de 

verkiezingen van de Tweede Kamer en vóór het zomerreces van de Eerste Kamer. 

 

3. De commissie stelt  - mede afhankelijk van het moment waarop de regering de Kamer 

informeert over de regeringsappreciatie van het nieuwe Strategisch Concept van de NAVO -  

voor in september dan wel oktober 2010 een plenair debat te voeren met de ministers van 

Buitenlandse Zaken en van Defensie over de NAVO. Bij dit debat zal ook het eindrapport van 

het interdepartementale project Verkenningen worden betrokken. 

                                               
1 Zie dossier E100012 op www.europapoort.nl 
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4. Naar aanleiding van vragen van het lid Smaling (SP) constateert de commissie dat een 

kabinetsreactie op het WRR-rapport Minder pretentie, meer ambitie. Ontwikkelingshulp die 

verschil maakt niet op korte termijn is te verwachten.  

 

 

 De griffier a.i. van de commissie, 

 Peter van Oort 


