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1. Brighton Verklaring 

Bespreking brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 27 juli 2012 in reactie op de 

brief van de commissie van 21 juni 2012 (33000 V, AE) 

 

De brief wordt besproken. De fracties van PvdA, CDA en GroenLinks laten daarbij 

aantekenen dat zij met de regering van mening verschillen over de mate waarin de 

regeringsinzet gericht is geweest op het niet codificeren van de 'margin of appreciation', 

zoals eerder door de regering aan de Kamer toegezegd (T01469). Alle fracties geven aan 

de brief in de toekomst desgewenst te zullen betrekken bij de behandeling van een 

eventueel wetsvoorstel dat strekt tot een verdragswijziging. 

 

Toezeggingen T01468 en T01469 beschouwt de commissie als afgedaan. 

Toezeggingen T01471, T01472 en T01193 blijven de inzet van de regering vergen en 
blijven daarom als openstaand geregistreerd staan.  

 

2. XLVII COSAC, 14-16 oktober 2012 

 

De commissie stelt de conceptantwoorden op de Questionnaire ten behoeve van het 18de 

COSAC Bi-annual Report ongewijzigd vast. Commissievoorzitter Strik zal deelnemen aan de 

XLVII COSAC. Eventuele deelname van een ander commissielid zal per email worden 

geïnventariseerd.  

 

3. Gesprek met Nederlandse europarlementariërs 

 

De commissie besluit de Nederlandse Europarlementariërs in Brussel uit te nodigen voor 

een gesprek in de namiddag van 30 oktober 2012. Leden van de vaste commissie voor 

Europese Zaken van de Tweede Kamer zullen hiervoor eveneens worden uitgenodigd. Van 

de zijde van de commissie worden de volgende - nader uit te werken - 
gespreksonderwerpen voorgesteld: (1) Meerjarig Financieel Kader 2014-2020; (2) het 

Europees Parlement en de ontwikkelingen eurozone; (3) de naleving van het 

subsidiariteitsbeginsel en de rol van het Europees Parlement daarbij; (4) het vraagstuk van 
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eventuele soevereiniteitsoverdracht bij de toekomstige inrichting en vormgeving van de 

EU.  

 

4. Mededelingen en rondvraag  

  

De commissie besluit om, voorafgaand aan voorziene besluitvorming rond het Meerjarig 

Financieel Kader 2014-20201, een mondeling overleg te houden met de verantwoordelijk 

bewindspersoon. 
  

 

De griffier van de commissie, 

Fred Bergman 
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