Den Haag, 20 december 2012

Noot:
Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Europese Zaken

Volgcommissie(s):

BiZa
BuZa
FIN

Document:

Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 20 december
2012

i.v.m. agendapunt
i.v.m. agendapunt
i.v.m. agendapunt

2, 8
2, 3, 4, 5, 6, 8
2, 6, 8

Mededelingen

Geen agendapunten
Behandelvoorbehouden en subsidiariteitstoetsen

Geen agendapunten
Brievenlijst
1. Agendapunt:

Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)

Uitnodigingen

Geen agendapunten
Brieven van bewindslieden
2. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

Rapport van de heer Van Rompuy, de voorzitter van de Europese Raad,
over de toekomst van de Economische en Monetaire Unie
Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 7
december 2012
Rapport van de heer Van Rompuy, de voorzitter van de Europese Raad, over de
toekomst van de Economische en Monetaire Unie - 21501-20-706
Reeds betrokken bij het plenair debat Europese Raad d.d. 13-14 december 2012.
BuZa, FIN, BiZa

3. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

4. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

5. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

6. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

7. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

Geannoteerde Agenda Europese Raad 13-14 december 2012
Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 10
december 2012
Aanbieding van de geannoteerde Agenda Europese Raad van 13 en 14 december
2012 - 21501-20-707
Reeds betrokken bij het plenair debat Europese Raad d.d. 13-14 december 2012.
BuZa

Commissiemededeling inzake de relaties tussen de EU en microstaten
Andorra, San Marino en Monaco d.d. 20 november jl.
Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 11
december 2012
Commissiemededeling inzake de relaties tussen de EU en microstaten Andorra,
San Marino en Monaco d.d. 20 november jl. - 21501-33-397
Agenderen voor het algemeen overleg Informele Raad Algemene Zaken d.d. 2021 januari 2013.
BuZa

Verslag aan van de Raad Algemene Zaken van 11 december 2012.
Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 12
december 2012
Verslag van de Raad Algemene Zaken van 11 december 2012 - 21501-02-1205
Agenderen voor het algemeen overleg informele Raad Algemene Zaken d.d. 20 en
21 januari 2013.
BuZa

Reactie op verzoek van het lid Pechtold om een aanvullend verslag van de
Europese Raad van 22-23 november jl.
Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 4
december 2012
Reactie op verzoek van het lid Pechtold om een aanvullend verslag van de
Europese Raad van 22-23 november jl. - 21501-20-705
Desgewenst betrokken bij het plenair debat over de Europese Raad d.d. 13-14
december jl.
BuZa, FIN

Verslag van de Europese Raad van 13 en 14 december 2012
Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 18
december 2012
Verslag van de Europese Raad van 13 en 14 december 2012 - 21501-20-727
Behandeld in het algemeen overleg 'Verslag Europese Raad' dat op 19 december
jl. plaatshad.
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Overig
8. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

9. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

10. Agendapunt:
Noot:

Besluit:

Besluit:

11. Agendapunt:
Noot:

Besluit:

12. Agendapunt:
Noot:

Besluit:
Noot:

13. Agendapunt:

Rapport van Van Rompuy - Towards a genuine EMU (Engelse versie)
Overig - Organisatie, Europese Commissie - 6 december 2012
Rapport van Van Rompuy - Towards a genuine EMU (Engelse versie) 2012Z21320
Reeds betrokken bij plenair debat Europese Raad d.d. 13-14 december 2012.
BuZa, BiZa, FIN

Aanbieding ter besluitvorming de lijst van prioritaire voorstellen uit het
Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2013 aan, alsmede een
concept-aanbiedingsbrief aan de regering
Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor
Europese Zaken, R.W. Knops (CDA) - 17 december 2012
Aanbieding ter besluitvorming de lijst van prioritaire voorstellen uit het
Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2013 aan, alsmede een
concept-aanbiedingsbrief aan de regering - 22112-1522
Brief is vastgesteld en wordt doorgeleid naar de plenaire vergadering.

Gesprek met de Nederlandse ambassadeur in Litouwen
Een bericht is ontvangen van de heer C. Spaans, ambassadeur van Nederland in
Litouwen, waarin hij zich beschikbaar houdt voor een
kennismakingsgesprek/briefing in de Kamer.
De heer Spaans uitnodigen voor een besloten gesprek/briefing in de Tweede
Kamer in het tweede kwartaal van 2013, met het oog op het inkomende EURaadsvoorzitterschap door Litouwen in de tweede helft van 2013.
In aanvulling op het eerder vastgestelde beleidskader voor ontvangsten besluit de
commissie in principe geen Nederlandse ambassadeurs voor een
(kennismakings)gesprek te ontvangen, tenzij er een specifieke reden is zoals het
inkomend EU-Raadsvoorzitterschap.

Wijziging datum algemeen overleg Raad Algemene Zaken in mei 2013
De Raad Algemene Zaken van 28 mei 2013 wordt met een week vervroegd naar
21 mei 2013. Hierdoor moet ook het voorbereidende algemeen overleg worden
vervroegd.
Algemeen overleg Raad Algemene Zaken d.d. 21 mei a.s. plannen op donderdag
16 mei 2013 van 14.30 tot 16.00 uur.

Planning algemeen overleg 'Informatievoorziening Europese dossiers'
In verband met deelname van de minister van Buitenlandse Zaken aan een
uitgaand staatsbezoek kan het algemeen overleg 'Informatievoorziening Europese
dossiers' dat gepland staat op 23 januari van 10.00 tot 12.00 uur geen doorgang
vinden.
Plannen van het algemeen overleg 'Informatievoorziening Europese dossiers' op
dinsdag 12 februari 2013 van 16.00 tot 18.00 uur.
Ter voorbereiding van dit AO zal een EU-stafnotitie worden opgesteld; deze kan
worden besproken in de volgende procedurevergadering.

Conceptbrief aan de minister van Buitenlandse Zaken ter voorbereiding op
het AO informatievoorziening Europese dossiers
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Noot:

Ter voorbereiding van het algemeen overleg 'Informatievoorziening Europese
dossiers' wordt in overweging gegeven om de bijgaande brief namens de
commissie aan minister Timmermans te zenden. In deze (concept)brief wordt
ingegaan op de werkwijze in de Kamer aangaande BNC-fiches (zoals
afgesproken in het vorige AO informatievoorziening). Ook wordt de minister
gevraagd het classificatieregime met betrekking tot niet-openbare documenten
van de Raad van de Europese Unie nader toe te lichten. Ten slotte wordt de
minister verzocht een reactie te geven op het COSAC-rapport van april 2012 dat
een overzicht bevat van de behandeling van niet-openbare EU-documenten in de
parlementen van de 27 EU-lidstaten.

Zaak:

Brief commissie - adjunct-griffier, G. Jonk - 14 december 2012
Concept-brief aan de minister van Buitenlandse Zaken t.b.v. het algemeen
overleg Informatievoorziening Europese dossiers - 2012Z22084
De brief is vastgesteld. De minister van Buitenlandse Zaken wordt verzocht vóór
14 januari 2013 te reageren.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

14. Agendapunt:
Noot:

Overig - adjunct-griffier, G. Jonk - 14 december 2012
COSAC-rapport over procedures en praktijken van nationale parlementen t.b.v.
toezicht op EU-besluitvorming - 2012Z22087
Betrekken bij het algemeen overleg Informatievoorziening Europese dossiers.

EU-agenda
Voor de commissie Europese Zaken zijn in 2013 de volgende activiteiten
gepland:
- do 17 januari te 10.00 - 14.00 uur ontvangst Nederlandse ambassadeurs
- do 17 januari te 14.00 - 15.30 uur AO Informele RAZ dd 20-21 januari
- do 17 januari te 15.30 - 16.15 uur besloten werkoverleg met minister
Timmermans
- woe 23 januari te 10.00 - 12.00 uur AO Informatievoorziening Europese
dossiers
- do 24 januari te 11.30 tot 12.30 uur procedurevergadering
- zo 27 en ma 28 januari te Dublin COSAC-voorzittersbijeenkomst
- ma 28 t/m woe 30 januari Europese parlementaire week over het Europees
Semester (Europees Parlement)
- woe 30 januari te 12.00 - 13.30 uur AO RAZ dd 4 februari
- do 14 februari te 11.30 tot 12.30 uur procedurevergadering
- do 7 maart te 12.00 - 13.30 uur AO RAZ dd 11 maart
- do 7 maart te 13.30 - 14.30 uur procedurevergadering*
- do 21 maart te 11.30 - 12.30 uur procedurevergadering
- do 4 april te 11.30 - 12.30 uur procedurevergadering
- do 18 april te 12.00 - 13.30 uur AO RAZ dd 23 april
- do 25 april te 11.30 - 12.30 uur procedurevergadering
- do 16 mei te 11.30 - 12.30 uur procedurevergadering
- do 23 mei te 12.00 - 13.30 uur AO RAZ dd 28 mei
- do 6 juni te 11.30 - 12.30 uur procedurevergadering
- do 20 juni te 12.00 - 13.30 uur AO RAZ dd 25 juni
- do 20 juni te 13.30 - 14.30 uur procedurevergadering*
- zo 23 t/m di 25 juni te Dublin plenaire COSAC-bijeenkomst
- do 4 juli te 11.30 - 12.30 uur procedurevergadering
- Nog in te plannen: gesprek AIV-leden over rapport inzake verhouding Tweede
Kamer en Europees Parlement
- Nog in te plannen: ontvangst studenten Universiteit Twente in bijzondere
procedure
- Nog in te plannen (plenair): plenair debat Staat van de Europese Unie (in
beginsel woe 13 februari 2013)

4

Besluit

* Wegens samenloop met het AO RAZ wordt de procedurevergadering op deze
datum, in afwijking van het reguliere tijdstip, aansluitend op het
AO RAZ gepland van 13.30 tot 14.30 uur.
Ter informatie.

BNC-fiches (ter informatie)

Geen agendapunten
Rondvraag
15. Agendapunt:
Noot:

16. Agendapunt:
Noot:

17. Agendapunt:
Noot:

18. Agendapunt:
Noot:

Standaardprocedure voor- en nabespreking Europese Raad
Naar aanleiding van een verzoek van het lid Verheijen zal de volgende
procedurevergadering een EU-stafnotitie worden geagendeerd over de (mogelijke
wijzen van) voor- en nabespreking van de Europese Raad.

Ambassadeursconferentie op donderdag 17 januari 2013
De voorzitter wijst op de Nederlandse ambassadeursconferentie in de Tweede
Kamer op 17 januari 2013 van 10.00 tot 14.00 uur. Alle leden zijn hiervoor
uitgenodigd. Gelieve u aan te melden door middel van een e-mail aan het
secretariaat van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
(cie.buza@tweedekamer.nl). Informatie over het programma volgt zo snel
mogelijk.

Evaluatie rondetafelgesprek voltooiing EMU (in beslotenheid)
Dank en waardering was er voor de organisatie van het rondetafelgesprek dat zich
in een grote opkomst kon verheugen. Op basis van de opgedane ervaringen zal er
in het vervolg bij rondetafelgesprekken door de commissie scherper geselecteerd
worden in de uit te nodigen gesprekspartners. Naar aanleiding van dit punt wordt
gemeld dat de Voorzitter begin januari 2013 in België en Luxemburg diverse
gesprekken zal voeren over de rol van parlementen in de versterkte EMU.

Evaluatie werkbezoek aan Kroatië (in beslotenheid)
Dank en complimenten werden uitgesproken voor de organisatie van het
werkbezoek aan Kroatië dat in goede orde is verlopen. Naar aanleiding hiervan
zij vermeld dat de delegatie een constructief gesprek heeft gevoerd met de
commissie Europese Zaken van de Sabor over parlementaire werkwijzen in
relatie tot Europese Zaken. Bij die gelegenheid heeft de delegatie aangeboden
om samenwerking aan te gaan en indien gewenst assistentie te verlenen, waarop
van Kroatische zijde positief werd gereageerd.

Griffier:

M. van Keulen

Activiteitnummer:

2012A02785
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