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1. XLIX COSAC, 23-25 juni 2013 

De commissie bespreekt de agenda van de XLIX COSAC-bijeenkomst te Dublin op 23-25 juni 

2013. Zij herbevestigt het in 2012 geformuleerde uitgangspunt dat terughoudendheid zou 

moeten worden betracht bij het formuleren van (politieke) conclusies van de COSAC, over 

zaken waarvan de besluitvorming berust bij nationale parlementen en het Europees 

Parlement. De commissie verzoekt de delegatie dit standpunt tijdens de plenaire vergadering 

in te brengen en stelt verder de annotaties bij de agenda van de XLIX COSAC vast.  

 

2. Motie-Kuiper c.s. over een algemene wettelijke regeling in het kader van 

besluitvormingsprocedures over Europese aangelegenheden (EK 33.551, D)  

Naar aanleiding van de bespreking van de notitie van het lid Kuiper (ChristenUnie) over de 

bevoegdheden van nationale parlementen, i.c. de Staten-Generaal, in Europese 

aangelegenheden, besluit de commissie als volgt. Het ambtelijk voorbereide memo, dat 

eveneens bij de agenda was gevoegd, biedt een goed overzicht van de bestaande 

parlementaire instrumenten. Het gaat er nu om hoe parlementariërs deze instrumenten in 

concrete gevallen benutten en van de bevoegdheden die nationale parlementen toekomen 

gebruikmaken. Leden zouden in het kader van een zelfreflectie ter zake inbreng kunnen 

leveren. Over de precieze vorm en het tijdpad wordt op 2 juli 2013 nader in 

commissieverband gesproken, zodat deze zelfreflectie ná het zomerreces haar beslag kan 

krijgen. Hierbij kunnen op een later tijdstip tevens worden betrokken de ervaringen die zijn 

opgedaan met de parlementaire behandeling in de Eerste Kamer van het Europees semester 

en de (gecomprimeerde) begrotingsbehandeling 2014.  

 

3. E1300331 

Verslag EU-burgerschap 2013: EU-burgers; jullie rechten, jullie toekomst COM(2013)269 

De commissie stelt de brief aan de Europese Commissie ongewijzigd vast.  

 

4. Mededelingen en rondvraag  

De commissie bespreekt de ambtelijk vernomen informatie rondom het ratificatietraject van 

het Verdrag van Istanbul inzake preventie en bestrijding van geweld tegen vrouwen en 

huiselijk geweld (Raad van Europa) en besluit vragen aan de regering te stellen over het 

                                                
1  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 
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tijdspad voor de ratificatie van het Verdrag. De staf zal een conceptbrief opstellen, welke op 

2 juli 2013 ter vaststelling zal worden geagendeerd.  

 

 

De griffier van de commissie, 

Fred Bergman  

 


