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1. E1100521 en E1100532 

Voorstel voor een verordening inzake het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening 

(EG) nr. 1084/2006 van de Raad COM(2011)612 en Voorstel voor een verordening 

betreffende specifieke bepalingen met betrekking tot het Europees Fonds voor Regionale 

Ontwikkeling en de doelstelling "Investeren in groei en werkgelegenheid", en tot intrekking 

van Verordening (EG) nr. 1080/2006 COM(2011)614. 

 

De commissie besluit het Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2014-2020 ter bespreking te 

agenderen in een gemeenschappelijke vergadering met in ieder geval de vaste commissie 

voor Financiën en daarbij de onderhavige verordeningsvoorstellen te betrekken.3 Ook andere 

fondsen kunnen in dat kader aan de orde komen. De staf zal nagaan wat de behandeling tot 

nu toe is geweest van het MFK 2014-2020 c.a. in de Tweede Kamer.  

 
2. E1100554 

Commissiemededeling: advies inzake de aanvraag door Servië van het lidmaatschap van de 

Europese Unie COM(2011)668 

 

De commissie zal de Commissiemededeling opnieuw voor procedure agenderen en daarbij 

betrekken de wijze waarop deze mededeling in de Tweede Kamer is behandeld.   

 

3. Rondvraag en mededelingen  

- De commissie besluit de volgende Europese voorstellen in een volgende vergadering 

gezamenlijk voor procedure  te agenderen:  

1. Advies van de Commissie betreffende het verzoek van de Republiek Kroatië om toetreding 

tot de Europese Unie, COM(2011)667/F; 

2. Mededeling van de Commissie aan het Europese Parlement en de Raad betreffende 

'Enlargement Strategy and Main Challenges 2011-2012', COM(2011)666/F.  

 

                                                 
1  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 
2  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 
3  Zie ook de korte aantekeningen van de cie BDO d.d. 5 juli 2011 en de korte aantekeningen van de 
gezamenlijke vergadering van de commissies BDO, ESO en Fin d.d. 27 september 2011. 
4  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 
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- Woensdagmiddag 2 november 2011 zal de secretaris-generaal van de Raad van Europa, de 

heer Jagland, een bezoek brengen aan het Nederlandse parlement. De bijeenkomst met 

Leden uit Eerste en Tweede Kamer zal plaatsvinden in de plenaire zaal onder voorzitterschap 

van de Eerste Kamervoorzitter. 

- De staf zal een conceptbrief opstellen aan de organisatie van de COSAC -bijeenkomst op 2-

4 oktober 2011 in Warschau.   

 

De griffier van de commissie, 
Fred Bergman 

 


