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1. XLV COSAC, 29-31 mei 2011  

De commissie bespreekt de agenda van de COSAC-bijeenkomst van 29-31 mei aanstaande 

en verzoekt de delegatie - conform de inzet tijdens eerdere COSAC-bijeenkomsten - bij de 

discussie en stemmingen over de herziening van het Reglement van Orde van de COSAC de 

volgende uitgangspunten te hanteren: 

- De Eerste Kamer is geen voorstander van de oprichting van nieuwe overlegstructuren 

in het algemeen, en voor het parlementair toezicht op het GBVB/GVDB in het 

bijzonder. Er dient gebruikgemaakt te worden van bestaande structuren: COFACC en 

CODAC; 

- Het Europees buitenlands- en veiligheidsbeleid is in hoofdzaak een 

intergouvernementeel beleidsterrein, waardoor het toezicht hierop primair bij de 

nationale parlementen dient te berusten; 

- Bijeenkomsten over dit onderwerp dienen voorbereid en voorgezeten worden door 
nationale parlementen, ter zake de Triovoorzitterschappen. 

De staf zal ten behoeve van de delegatieleden en in aanvulling op de reeds bij het 

convocaat van deze vergadering gevoegde annotaties de uitgangspunten evenals de 

(on)wenselijkheid van later verschenen amendementen beknopt samenvatten. 

 

  

2. Mogelijkheid gewijzigde opzet Staat van de Unie 

 De commissie neemt met waardering kennis van het ambtelijke memo inzake het mogelijke 

voorstel van de regering voor een gewijzigde opzet van de Staat van de Unie en deelt de 

analyses in het memo. Deze zullen worden ingebracht in het voor 13 september 2011 

voorziene overleg met de commissie voor Europese Zaken van de Tweede Kamer. Voorts 

stelt de commissie voor het memo nogmaals te agenderen op 28 juni 2011, gelet op de de 

alsdan gewijzigde samenstelling van de commissie. 

 

3. Gesprek met delegatie Kroatische parlementariërs op 8 juni 2011, van 13.30-14.30 
uur  

 De commissiestaf zal de datum van de ontvangst eveneens via email doen toekomen aan de 

commissieleden. Het Lid Broekers-Knol (VVD) is voornemens deel te nemen aan het 

gesprek.  
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4. Mededelingen en rondvraag  

Op voorstel van het Lid Eigeman (PvdA) besluit de commissie de Nederlandse participatie 

binnen het Benelux-parlement onder de aandacht van de nieuwe commissie te brengen.  

De commissie besluit voorts de brief van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken inzake 

Europacommunicatie d.d. 20 mei 2011 in de eerstkomende vergadering ter bespreking te 

agenderen. 

 
 

De waarnemend griffier van de commissie, 

Fred Bergman 

 

 


