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In afschrift aan

de voorzitters van de vaste en algemene
Commissies van de Tweede Kamer

de Voorzitter en het Presidium van de Tweede Kamer
december 2016

datum

02

betreft
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pagina 1/3

Geachte collega,
Onderstaand vindt u het overzicht van de gezamenlijke bijeenkomsten van EU
parlementen, die in het komende halfjaar door het inkomende Maltese EU
voorzitterschap en het Europees Parlement zullen worden georganiseerd.
De Kamer heeft meermalen Kamerbreed het belang van interparlementaire
bijeenkomsten onderstreept. Contacten, opgedaan op deze bijeenkomsten, dragen bij
aan de uitwisseling van informatie ten behoeve van onze parlementaire controle op de
inzet van de regering en aan grip op het Europese besluitvormingsproces. Conferenties
bieden ook de mogelijkheid om informatie uit de eerste hand te verkrijgen over actuele
Europese onderwerpen en de positie van de Tweede Kamer op bepaalde onderwerpen
uit te dragen.
Als de thematiek van een of meerdere conferenties uw commissie aangaat wil ik u
daarom verzoeken de datum/data nu reeds kenbaar te maken in de commissieagenda
en in Parlis. Zo kunnen commissieleden en -staf In de planning rekening houden met
mogelijke deelname. Op het moment dat de uitnodiging en het programma door de
gastorganisatie worden bekendgemaakt, zal deze informatie aan uw commissie worden
doorgeleid. Ten behoeve van de effectiviteit en zichtbaarheid van deelname wordt u
aanbevolen om dan, zoals gebruikelijk, een delegatie en inbreng namens de commissie
vast te laten stellen, en de delegatie achteraf verslag te laten doen.
De EU-adviseur van uw commissie en de parlementaire vertegenwoordiging van de
Staten-Generaal in Brussel kunnen desgewenst nadere informatie verschaffen en
behulpzaam zijn bij de Organisatie en voorbereiding van inbreng en bij het organiseren
van afspraken en marge van de vergaderingen.

Hoogachtend,

M.Azi
Voorzi
van de vaste commissie Europese Zaken
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INTERPARLEMENTAIRE BIJEENKOMSTEN EERSTE HELFT 201.7
Datum

Bijeenkomst

Locatie

Cie

22-23 januari

COSACVoorzittersconferentie

Valletta, Malta

EUZA

30 januari- 1
februari

Economische
samenwerking en
governance

Brussel

FIN, EZ

20-21 februari

Griffiersconferentie

Bratislava

Griffier

27-28 februari

Stand van zaken
GBVB/GVDB

Brussel

BUZA, DEF

28 februari

Hervorming GEAS

Brussel

/&J

8-9 maart

Vrouwendag!
Econ. empowerment

Brussel

)CW

23-24 maart

Voorzitters commissies
voor sociale zaken

Valletta, Malta

SZW

6-7 april

Voorzitters commissies
Economische Zaken en
Milieu

Valletta, Malta

EZ, I&M

23-25 april

Voorzittersconferentie

Bratislava

/oorzitter

24-25 april of 29-30
mei

Toekomst regionaal
beleid

Brussel

EZ

26-28 april

GBVB-conferentie

Valletta, Malta

BUZA, DEF

28-30 mei

COSAC Plenair

Valletta, Malta

EUZA
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