Den Haag, 18 december 2015

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Europese Zaken

Document:

Brievenlijst met besluiten behorende bij de procedurevergadering van
donderdag 17 december 2015

Zaak:

1.

Brief derden - Ambassade van de Bondsrepubliek Duitsland (NL) te Den
Haag - 4 december 2015
Verzoek Ambassade van de Bondsrepubliek Duitsland, namens vaste
commissie voor EU betrekkingen van de Duitse Bondsdag, om een gesprek
met vaste commissie voor Europese Zaken d.d. 20 januari 2016. 2015Z23667
Besluit:
Agenderen voor een gesprek op woensdag 20 januari 2016 met - indien
mogelijk - aansluitend een gezamenlijke lunch. Na besluitvorming zal
deelname schriftelijk worden geïnventariseerd. Het minimaal aantal
deelnemers is vier.
Volgcommissie(s): CGD

2.

Zaak:

Besluit:
3.

Zaak:

Besluit:

4.

Zaak:

Besluit:

Brief derden - Europese Rekenkamer te Luxembourg - 2 december 2015
Aanbieding presentatie speciaal verslag "Pretoetredingssteun van de EU aan
Servië" van Europese Rekenkamer - 2015Z23328
Desgewenst betrokken bij AO EU-Uitbreiding d.d. 9 december 2015.
Brief derden - Amnesty International (NL) te Amsterdam - 1 december 2015
Commentaar Amnesty International t.b.v. notaoverleg Staat van de
Europese Unie d.d. 7 december 2015 - 2015Z23276
Desgewenst betrokken bij het notaoverleg Staat van de Unie d.d. 7
december 2015.
Brief derden - Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) te Den Haag 25 november 2015
Aanbieding rapport "Gedifferentieerde integratie verschillende routes in de
EU-samenwerking" van de AIV - 2015Z22736
(Extern) advies vragen aan AIV

Zaak:

5.

Brief derden - Adviescollege toetsing regeldruk (Actal) te Den Haag - 26
november 2015
Reactie Actal m.b.t. EU-prioriteiten en regeldruk - 2015Z22742
Besluit:
Desgewenst betrokken bij de selectie van prioritaire dossiers uit
Werkprogramma Europese Commissie 2016.
Volgcommissie(s): EZ

6.

Zaak:

Besluit:

Brief derden - K. Groenendijk te Nijmegen - 7 december 2015
Commentaar t.b.v. notaoverleg Staat van de Europese Unie d.d. 7 december
2015 - 2015Z23707
Desgewenst betrokken bij het notaoverleg Staat van de Unie d.d. 7
december 2015.

7.

Zaak:

Besluit:
8.

Zaak:

Besluit:

9.

Brief derden - Europees Parlement te Brussels - 4 december 2015
Reactie secretaris-generaal van het Europees Parlement m.b.t. ontwikkeling
nieuwe vorm van samenwerking met nationale parlementen binnen EU voor
betere beoordeling implementatie en resultaten EU-wetgeving in de praktijk
- 2015Z24199
Ter kennisname.
Brief derden - Europees Parlement te Brussels - 19 november 2015
Aanbieding agenda Europees Parlement met de interparlementaire
activiteiten voor eerste semester 2016 - 2015Z24474
De commissie besluit dit overzicht van interparlementaire conferenties door
te geleiden naar de relevante Kamercommissies, met het voorstel deze
conferenties reeds als activiteit op te nemen in commissie-agenda. Nu
Nederland voorzitter is zal tijdens interparlementaire bijeenkomsten vaker
een actieve bijdrage vanuit het Nederlandse parlement worden gevraagd.
De commissievoorzitter zal teneinde hiervoor aandacht te vragen de
Kamercommissies aanbieden een toelichting te geven op de parlementaire
dimensie van het Nederlandse voorzitterschap tijdens een komende
procedurevergadering.

Zaak:

Brief derden - GeenPeil te - 11 december 2015
Reactie GeenPeil m.b.t. toelating waarnemers bij referendum 6 april 2016 2015Z24480
Besluit:
De commissie besluit om een positief advies uit te brengen aan de minister
van Buitenlandse Zaken aangaande het verzoek van GeenPeil om het Office
for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) te vragen
waarnemers naar het referendum op 6 april 2016 te sturen en tevens een
'pre-electoral mission' uit te voeren. De commissie ontvangt graag voor 10
januari 2016 een kabinetsreactie op dit advies en het onderliggende
verzoek.
Volgcommissie(s): BuZa
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