Korte aantekeningen

Vergadering van de commissie voor Europese Zaken (EUZA)
dinsdag 8 oktober 2013
Verslagstatus: definitief
1. Motie-Kuiper c.s. over een algemene wettelijke regeling in het kader van
besluitvormingsprocedures over Europese aangelegenheden (EK 33.551, D)
De commissie stelt vast dat van geen der leden inbreng is ontvangen met betrekking tot de
ervaringen met het parlementaire instrumentarium en de parlementaire bevoegdheden inzake
de totstandkoming van Europese regelgeving en beleidsvorming. De commissie acht de
informatie over dit onderwerp in het ambtelijk voorbereide memo als voldoende. Door het Lid
Kuiper (CU) wordt in dit verband de suggestie geopperd tot het informeel spreken van externe
deskundigen. De commissie besluit dat zij de gevraagde informatie van de Algemene
Rekenkamer zal afwachten, alvorens hierover nader te besluiten.
2. PACE, 30 september - 4 oktober 2013
De voorzitter van de PACE-delegatie, de heer Franken (CDA), doet mondeling verslag van de
bijeenkomst. De commissie bespreekt de aangenomen aanbevelingen en resoluties.
3. Toezeggingen T01191, T01306, T01392 en T01714
De commissie neemt het ambtelijk voorstel voor afdoening van de toezeggingen over: T01191
(deels openstaand) en T01306 (voldaan). Ten aanzien van toezeggingen T01392 en T01714
besluit de commissie in schriftelijk overleg te treden met de regering.
4. Kabinetsreactie op de motie De Vries c.s. (33551, B)
De commissie besluit in schriftelijk overleg te treden met de regering over de uitvoering van de
genoemde motie, alsmede motie 33551, C.
5. Brief van de voozitter EUZA Tweede Kamer inzake negatieve subsidiariteitsbeoordeling bij
het EU-voorstel tot oprichting van een Europees Openbaar Ministerie
De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan en geleidt deze door naar de
eerstverantwoordelijke Kamercommissie.
6. Uitnodiging interparlementaire commissievergadering (REGI) over toekomstig
cohesiebeleid, 27 november 2013
De commissie neemt de uitnodiging voor kennisgeving aan. Ter vergadering heeft geen der
aanwezige leden zich aangemeld voor deelname.
7. Rondvraag
Het lid Van der Linden (CDA) vraagt aandacht voor een redevoering die de minister van
Buitenlandse Zaken op 7 oktober heeft gegeven tijdens een symposium over werk van de
Venice Commission van de Raad van Europa. De gesproken tekst van de minister, alsmede de
voordracht van de heer Buquicchio, zullen (indien beschikbaar) worden verspreid onder de
leden van de commissie.
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