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1. 33467
Goedkeuring Associatie Akkoord tussen de Europese Unie en Midden-Amerika
De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 14 mei 2013.
2. E130014
Commissiemededeling: "Een waardig leven voor iedereen: armoede uitroeien en de wereld
een duurzame toekomst geven"
De commissie besluit de vragen zoals opgesteld door de leden van de PvdA-fractie
(Schrijver) als commissievragen te stellen. De brief wordt hierop aangepast en zal opnieuw
gecirculeerd worden onder de leden van de commissie.
3. Brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 5 april
2013 inzake beleidsnota “Wat de wereld verdient: Een nieuwe agenda voor hulp, handel en
investeringen”
De staf gaat na of er een verslag is van de hoorzitting in de Tweede Kamer inzake dit
onderwerp. De commissie besluit dit punt opnieuw te agenderen na verschijning van het
verlag van het AO in de Tweede Kamer dat gepland staat voor 23 mei 2013 inzake dit
onderwerp.
4. AIV advies 83 "Tussen woord en daad: perspectieven op duurzame vrede in het MiddenOosten"
De commissie besluit de regering te verzoeken een appreciatie op te stellen en het
onderwerp opnieuw te agenderen na ontvangst van de kabinetsappreciatie.
5. Mededelingen en rondvraag
- De commissie besluit na ontvangst van de beleidsnota over het veiligheidsbeleid en de
beleidsnota over het defensiebeleid een verzoek aan het College van Senioren te doen voor
het houden van twee BDO-gerelateerde beleidsdebatten in het najaar, één over het
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buitenland- en veiligheidsbeleid en één over het beleid ten aanzien van mensenrechten en
ontwikkelingssamenwerking. Het eerste onderwerp heeft daarbij de prioiriteit.
- het lid Bröcker (VVD) kondigt aan dat een verslag van de plenaire bijeenkomst van de PaA
voor de Mediterrane Regio zal worden verspreid.

De griffer van de commissie,
Christward Gradenwitz

