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1. Terugkoppeling PACE bijeenkomst 18-22 april 2016

De delegatieleider van de Nederlandse PACE-delegatie, het lid Schrijver (PvdA), geeft een
mondelinge terugkoppeling van de PACE-sessie van 18-22 april 2016. 
De commissie besluit om de door de PACE aangenomen resoluties en onderliggende
rapporten van het lid Strik (PACE), The situation of refugees and migrants under the EU-Turkey
Agreement of 18 March 2016 en Human rights of refugees and migrants – the situation in the
Western Balkans, ter kennis van de regering te brengen. Daartoe wordt in overleg met de
commissievoorzitters EUZA en BDO een brief opgesteld. 
Naar aanleiding van opmerkingen van het lid Martens (CDA) en het lid Kox (SP) over het
opheffen van de immuniteit van parlementariërs in Europese buurlanden, besluit de commissie
dit verder te bespreken in een gezamenlijke vergadering van de commissies BDO en EUZA,
mede in het kader van de discussie over sancties tegen parlementariërs, zodat een standpunt
kan worden ingenomen over de bescherming van mede-parlementariërs. 

2. Toezegging maatregelen Tunesië

De commissie besluit om naar aanleiding van de brief van 22 april 2016 inzake maatregelen
Tunesië de toezegging die hierover door de minister van Buitenlandse Zaken is gedaan tijdens
de Algemene Europese Beschouwingen 2016 als voldaan te beschouwen. De brief kan
desgewenst worden betrokken bij het beleidsdebat over de Internationale Veiligheidsstrategie
dat op 17 mei 2016 plaatsvindt. 

3. Rondvraag

Het lid Strik (GL) geeft een korte impressie van het jubileum van de Commissie Meijers dat op
22 april 2016 in de Eerste Kamer plaatsvond. 
Het lid Van Rooijen (50PLUS) kondigt aan dat hij zal deelnemen aan de OECD-bijeenkomst
over Tax Administation in mei 2016. Hij zal daarvan een terugkoppeling geven in de
commissies EUZA en FIN. 
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