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1. Conceptbrief aan de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken inzake Uitvoering
moties debat Ontwikkelingssamenwerking
De commissie stelt de conceptbrief vast.
2.

Brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie, d.d. 1 juni 2011,
inzake de Nederlandse bijdrage aan piraterijbestrijding
De commissie adviseert de Kamer de brief voor kennisgeving aan te nemen.

3.

Brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie, d.d. 10 juni 2011,
inzake de verlenging van de Nederlandse bijdrage aan Operatie Unified Protector Libië
De commissie adviseert de Kamer de brief voor kennisgeving aan te nemen.

4.

E1100331
Mededeling inzake financiële informatie over de Europese Ontwikkelingsfondsen
De commissie neemt de mededeling voor kennisgeving aan.

5.

E1100342
Voorstel voor Raadsbesluit tot vaststelling van de financiële bijdragen van de lidstaten aan
het Europees Ontwikkelingsfonds, met inbegrip van de tweede tranche voor 2011
De commissie neemt het voorstel voor kennisgeving aan.

6.

CODACC, 3-5 juli 2011, Warschau
De voorzitter van de commissie, de heer Van Kappen (VVD), neemt deel aan deze
bijeenkomst. Ten aanzien van de mogelijke bespreking van de inrichting van de
parlementaire controle op het GBVB/GVDB tijdens deze bijeenkomst, spreekt een
meerderheid van de fracties steun uit voor een compromispoging zoals door de vorige
Kamervoorzitter, de heer Van der Linden (CDA), ondernomen in de richting van de
fractievoorzitters van de grootste politieke groepen in het Europees Parlement. De PVV-
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fractie laat aantekenen steun te blijven verlenen aan de positie zoals ingenomen door het
Britse House of Lords en House of Commons.
7.

Rondvraag
Naar aanleiding van het mondeling overleg met de Minister van Buitenlandse Zaken op 28
juni 2011 besluit de commissie, op voorspraak van de Leden Van Boxtel (D66) en Strik
(GroenLinks), een brief te sturen aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de door hem
voorgenomen procedure bij de opvolging van de motie Bemelmans (EK 32.502 / 32.500 V,
B).

De griffier van de commissie,
Christward Gradenwitz

