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Europese integratie 
 

 
 
Conferentie van de voorzitters van de Europese parlementaire  
assemblees 
 
Sinds 1975 ontmoeten de voorzitters van de Europese parlementaire assemblees elkaar 
regelmatig tijdens een interparlementaire conferentie. 
 
Om de twee jaar vindt er een (grote) conferentie plaats van de voorzitters van de parlementaire 
assemblees van de lidstaten van de Raad van Europa en van het Europees Parlement. 
 
Daarnaast wordt er (sinds 1999) jaarlijks ook een Conferentie georganiseerd die specifiek 
gewijd is aan Europese vraagstukken en die dan beperkt is tot de parlementsvoorzitters van de 
lidstaten van de Europese Unie. Doel van die vergadering is te onderzoeken welke rol de 
nationale parlementen kunnen spelen bij de uitbouw van de Europese Unie. 
 
Traditiegetrouw hebben alleen de voorzitters van elke Kamer (die zich door een ondervoorzitter 
mogen laten vertegenwoordigen) het recht om het woord te voeren. 
 
Die Conferentie wordt tijdens het eerste semester georganiseerd door het parlement van het 
land dat tijdens het tweede semester van het voorgaande jaar voorzitter van de Raad van de 
Europese Unie is geweest.  
 
 
 
• Conferentie van Voorzitters van de parlementen van de EU  
 Brussel, 3-5 april 2011 

 
Op uitnodiging van beide voorzitters van het Belgische federale Parlement kwam de 
Conferentie van de Voorzitters van de parlementen van de EU bijeen in het halfrond van de 
Kamer. 
 
De Conferentie debatteerde over de volgende thema's: 

• de parlementaire opvolging van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid 
(GBVB) en het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB); 

• de rol van de parlementen in het toezicht op de Europese ruimte van vrijheid, veiligheid 
en recht;  

• de financiële crisis in Europa en de gevolgen ervan voor de nationale begrotingen. 
 
 
 
• Conferentie van de voorzitters van de parlementen van de EU  

Warschau, 20-21 april 2012 
 

Kamervoorzitter André Flahaut heeft namens zijn assemblee aan die conferentie deelgenomen. 
Op de agenda stonden: 

• de crisis in de Europese eenheid; 
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• de parlementaire controle op het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid 
(GBVB) en het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB); 

• het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de economische en monetaire 
unie en de implicaties daarvan voor de nationale parlementen van de Europese Unie. 
(Doc. Kamer 53 2238/001)  
 

• De volgende Conferentie zal plaatsvinden op 20 en 21 september 2012 in de gebouwen van 
de Raad van Europa te Straatsburg. 

 
 
De Conferenties van de Commissies voor Europese   
Aangelegenheden (COSAC) 
 
Deze Conferentie wordt tweemaal per jaar georganiseerd door het parlement van het land dat  
het EU-voorzitterschap waarneemt. De COSAC verenigt de leden van de in Europese 
Aangelegenheden gespecialiseerde commissies van de parlementen van de lidstaten van de 
Europese Unie, van de kandidaat-lidstaten en een delegatie van het Europees Parlement. 
Doel is de informatie-uitwisseling tussen de parlementen van de EU-landen en van de 
kandidaat-lidstaten te verbeteren om zo de parlementaire controle op de Europese 
besluitvorming te versterken. 
 
 
COSAC XLIV, Brussel, 25 en 26 oktober 2010 
Deze conferentie vond plaats in het Egmontpaleis te Brussel. 
 
De afvaardiging van het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden bestond uit 
de heren Frank Bogaerts (S), Herman De Croo (K), Denis Ducarme (K), Peter Luykx (K), 
Philippe Mahoux (S) en Patrick Moriau (K).  
De heren Herman De Croo (K) en Philippe Mahoux (S) zaten de conferentie voor. 
 
Op de agenda: 

• uiteenzetting door professor Bernard Mazijn van de Universiteit Gent over duurzame 
ontwikkeling en de agenda 2020, gevolgd door een debat; 

• toespraak door de heer Herman De Croo, gevolgd door een gedachtewisseling over de 
toekomstige rol van de COSAC; 

• een stand van zaken van het Belgische EU-voorzitterschap door premier Yves Leterme; 
• uiteenzetting door professor Jan Wouters van de KUL over de parlementaire controle op 

het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid; 
• een gedachtewisseling met de voorzitter van de Europese Commissie, de heer José 

Manuel Barroso over de uitdagingen die de Unie in 2011 moet aangaan, en met de 
voorzitter van de Europese Raad, de heer Herman Van Rompuy over de versterking van 
de democratische verantwoordingsplicht van de EU en de met economic governance 
belaste werkgroep. 

 
 

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/2238/53K2238001.pdf


Kamer van volksvertegenwoordigers – Activiteitenverslag 2010-2011 en 2011-2012 
 

XLVe COSAC, Boedapest, 29 – 31 mei 2011 
 
De XLVe COSAC vond plaats op maandag 30 en dinsdag 31 mei 2011 in de Hongaarse 
Nationale Assemblee te Boedapest. 
 
De Belgische delegatie bestond uit de Kamerleden Stefaan Vercamer en Peter Luykx, en de 
senatoren Philippe Mahoux, Frank Boogaerts en Richard Miller. 
 
De volgende onderwerpen stonden op de agenda: 

• uiteenzetting door de heer Viktor Orbán, Hongaars premier: stand van zaken van het 
Hongaarse EU-voorzitterschap; 

• uiteenzetting door de heer Maroš Šefčovič, ondervoorzitter van de Europese 
Commissieen commissaris voor Interinstitutionele betrekkingen en administratie: “De 
weg naar herstel: economische governance, de Europa 2020-strategie en het Europees 
Semester”; 

• technische wijzigingen aan het reglement van de COSAC. 
 
 
COSAC XLVI, Warschau, 2 – 4 oktober 2011 
 
De afvaardiging van het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden was 
samengesteld uit de heer Herman De Croo (K), mevrouw Olga Zrihen (S) en de heer Frank 
Boogaerts (S). 
 
Volgende thema's stonden op de agenda: 

• het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 
o vanuit het perspectief van de EU-begroting; 
o vanuit het perspectief van het cohesiebeleid; 

• stand van zaken van het Poolse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie; 
• het Verdrag van Lissabon twee jaar na de inwerkingtreding ervan. 

Doc. Kamer 53 1876/001  
 
 
Parlementaire controle op de Europese besluitvorming 
 
Die controle wordt voornamelijk uitgeoefend door het Adviescomité voor Europese 
Aangelegenheden. Het Adviescomité is samengesteld uit tien leden van de Kamer en tien in 
België verkozen leden van het Europees Parlement. Het Adviescomité wordt voorgezeten door 
de voorzitter van de Kamer (artikel 68 van het Reglement). Sinds oktober 1995 worden er ook 
tien senatoren afgevaardigd die samen met de leden van het Adviescomité van de Kamer het 
Federaal Adviescomité vormen. 
  
 
Briefings en debriefings ter gelegenheid van de Europese Raden van  
staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie 
 
Sinds het begin van de jaren 90 is het een traditie dat de regering commentaar geeft bij de 
agenda, de gevoelige punten alsook bij de resultaten van iedere Europese Raad. Voor de 
volgende Europese Raden werden er briefings en debriefings georganiseerd: 
 

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/1876/53K1876001.pdf
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• Europese Raad (28 en 29 oktober 2010) en Top Europese Unie/Verenigde Staten 
(20 november 2010) (Doc. 53 1283/2010-2011) 
 

• Europese Raad van Brussel (16 en 17 december 2010) (Doc. 53 1110/2010-2011) 
 

• Informele Europese Raad van Brussel (4 februari 2011) (Doc. 53 1221/2010-2011) 
 

• De Europese Raad van de staatshoofden en regeringsleiders van de eurozone 
(11 maart 2011) (Doc. 53 1345/2010-2011) 
 

• Europese Raad van Brussel (24 en 25 maart 2011) (Doc. 53 1365/2010-2011) 
 

• Europese Raad van Brussel (23 en 24 juni 2011) (Doc. 53 1704/2010-2011) 
 

• Top van de staatshoofden en regeringsleiders van de eurozone en de EU-instellingen 
(21 juli  2011) (Doc. 53 1709/2010-2011) 
 

• Europese Raad van 22, 23 en 26 oktober 2011 -  (Doc. Kamer 53 1837/001) 
 

• Europese Raad van 8 en 9 december 2011 -  (Doc. Kamer 53 1990/001) 
 

• Europese Raad van 30 januari 2012  -  (Doc. Kamer 53 2031/001) 
 

• Europese Raad van 1 en 2 maart 2012  -  (Doc. Kamer 53 2095/001) 
 

• Informele Europese Raad van 23 mei 2012  -  (Doc Kamer 53 2220/001) 
 

• Europese Raad van 28 en 29 juni 2012  -  Doc. Kamer 53 2424/001 
 

 
 
Subsidiariteitsprocedure 
 
Opvolging van de voorstellen van normatieve akten en andere documenten van de 
Europese Commissie en de Europese Ministerraden 
 
Krachtens artikel 36 van het Kamerreglement agendeert elke vaste commissie eenmaal per 
maand een gedachtewisseling over de haar aanbelangende EU-aangelegenheden die op de 
agenda van de EU-Ministerrraad staan of waarover die Raad een beslissing heeft genomen, 
alsmede over de haar aanbelangende resoluties die door het Europees Parlement officieel aan 
de Kamer werden overgezonden. 
 
Elke vaste commissie stelt een europromotor aan, die ermee belast wordt in de commissie de 
uitvoering te volgen van de adviezen, voorstellen van resolutie, aanbevelingen en andere 
eindteksten van het Adviescomité voor Europese Aangelegenheden, alsmede van de 
voorstellen van normatieve akten en andere documenten van de Europese Commissie die hem 
worden bezorgd door het Adviescomité (artikel 37 van het Kamerreglement). 
 
In het kader van de subsidiariteits- en proportionaliteitsprocedure (protocol gevoegd bij het 
nieuwe Verdrag van Lissabon – in voege sedert 1 december 2009) werd er een Europese 

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/1283/53K1283001.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/1110/53K1110001.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/1221/53K1221001.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/1345/53K1345001.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/1365/53K1365001.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/1704/53K1704001.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/1709/53K1709001.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/1837/53K1837001.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/1990/53K1990001.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/2031/53K2031001.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/2095/53K2095001.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/2220/53K2220001.pdf
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analysecel opgericht. De ambtenaren van die cel toetsen de wetgevingsvoorstellen van de 
Europese Commissie (die overeenkomstig het Protocol nr. 2 betreffende de toepassing van de 
beginselen van subsidiariteit en evenredigheid, gehecht aan het Verdrag van Lissabon, 
systematisch aan de nationale parlementen worden overgezonden) op de naleving van het 
subsidiariteitsprincipe. 
 
Van september 2010 tot juli 2011 werden er +/- 610 documenten overgezonden door de 
Europese Commissie. De Europese analysecel heeft hieruit 69 documenten (d.i. ongeveer 
10%) geselecteerd die voor België het meest politiek relevant waren. 
Van september 2011 tot juli 2012 werden er 741 documenten overgezonden, waaruit de 
Europese analysecel 95 documenten (ongeveer 13 procent) selecteerde. 
Van die documenten wordt er een synthesefiche gemaakt ter informatie van de bevoegde 
commissies en hun europromotor. 
 
Als het om wetgevingsvoorstellen gaat, formuleert de Europese analysecel een ontwerp van 
subsidiariteitsadvies. De bevoegde commissie beslist dan om dat ontwerp al dan niet te 
agenderen en een formeel subsidiariteitsadvies te formuleren (cf. artikel 37bis van het 
Kamerreglement). 
 
De commissie Financiën nam tijdens haar vergadering van 17 mei 2011 een 
subsidiariteitsadvies aan met betrekking tot het voorstel voor een richtlijn van de Raad 
betreffende een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de 
vennootschapsbelasting (CCCTB). (Doc. 53 1507/2010-2011)  
 
Op 30 november 2011 heeft de commissie Financiën en Begroting een subsidiariteitsadvies 
aangenomen met betrekking tot het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende een 
gemeenschappelijk stelsel van belasting op financiële transacties en tot wijziging van richtlijn 
2008/7/EG - COM(2011)594 – (Doc. Kamer 53 1940/001).  
 
Op 13 december 2011 heeft de commissie Financiën en Begroting een subsidiariteitsadvies  
aangenomen met betrekking tot het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en 
de Raad betreffende strafrechtelijke sancties voor handel met voorkennis en marktmanipulatie - 
COM(2011)654 – (Doc. Kamer 53 1970/001).  
 
Op 16 november 2011 heeft de commissie Bedrijfsleven een subsidiariteitsadvies aangenomen 
met betrekking tot het voorstel van verordening betreffende een gemeenschappelijk Europees 
kooprecht - COM(2011)635 – (Doc. Kamer 53 1978/001).  
 
De commissie Financiën en Begroting heeft op 31 januari 2012 een advies aangenomen in het 
kader van de politieke dialoog over het voorstel voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke voorschriften voor het monitoren en 
beoordelen van ontwerpbegrotingen en voor het garanderen van de correctie van buitensporige 
tekorten van de lidstaten van het eurogebied - COM(2011)821  -  (Doc. Kamer 53 2048/001). 
 

De commissie Handels- en Economisch recht heeft op 31 januari 2012 een subsidiariteitsadvies 
aangenomen inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en 
geconsolideerde jaarrekeningen – COM(2011)778 – en inzake het voorstel voor een 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=53&dossierID=1507
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/1940/53K1940001.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/1970/53K1970001.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/1978/53K1978001.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/2048/53K2048001.pdf
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verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende specifieke eisen voor de 
wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang – 
COM(2011)779  -  (Doc. Kamer 53 2068/001). 
 

De commissie Financiën en Begroting heeft op 7 februari 2012 een subsidiariteitsadvies 
aangenomen inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de 
Raad betreffende de versterking van het economische en budgettaire toezicht op lidstaten die 
ernstige moeilijkheden ondervinden of dreigen te ondervinden ten aanzien van hun financiële 
stabiliteit in het eurogebied - COM(2011)819  -  (Doc. Kamer 53 2062/001). 
 

De commissie Justitie heeft een subsidiariteitsadvies aangenomen inzake het voorstel voor een 
verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens (algemene verordening gegevensbescherming), 
COM(2012)0011, en inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de 
Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, 
de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en 
betreffende het vrije verkeer van die gegevens, COM(2012)0010 - (Doc. Kamer 53 2145/001). 
 

De commissie Financiën en Begroting heeft op 6 maart 2012 een subsidiariteitsadvies 
aangenomen inzake het voorstel voor een richtlijn betreffende het gunnen van 
overheidsopdrachten - COM(2011)896  -  (Doc. Kamer 53 2150/001). 
 

De commissie Financiën en Begroting heeft op 6 maart 2012 een subsidiariteitsanalyse 
gemaakt met betrekking tot het voorstel voor een richtlijn betreffende de gunning van 
concessieopdrachten - COM(2011)897  -  (Doc. Kamer 53 2155/001). 
 

De commissie Sociale Zaken heeft op 22 mei 2012 een subsidiariteitsadvies aangenomen 
inzake het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de uitoefening van het recht 
om collectieve actie te voeren in de context van de vrijheid van vestiging en de vrijheid van 
dienstverrichting - COM(2012)130  -  (Doc. Kamer 53 2221/001). 
 

Er werden al acht subsidiariteitstests uitgevoerd in het kader van de COSAC (Conferentie van 
de commissies voor communautaire en Europese aangelegenheden van de parlementen van 
de Europese Unie). 
In de loop van het parlementaire jaar 2011-2012 werden er elf subsidiariteitstoetsen uitgevoerd. 
In drie gevallen, COM(2011)779, COM(2012)11 en COM(2012)130, heeft de Kamer een 
negatief advies uitgebracht, omdat ze had vastgesteld dat het subsidiariteitsbeginsel niet in acht 
werd genomen. In de overige gevallen heeft de Kamer geen negatief advies uitgebracht, maar 

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/2068/53K2068001.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/2062/53K2062001.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/2145/53K2145001.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/2150/53K2150001.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/2155/53K2155001.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/2221/53K2221001.pdf


Kamer van volksvertegenwoordigers – Activiteitenverslag 2010-2011 en 2011-2012 
 

wel algemene opmerkingen geformuleerd (o.a. inzake de proportionaliteit). Die opmerkingen 
worden niet beschouwd als een onderdeel van de subsidiariteitsprocedure, maar vallen binnen 
het bestek van de politieke dialoog met de Europese Commissie. 

 
De subsidiariteitsadviezen en het antwoord van de Europese Commissie kan men terugvinden 
in de IPEX-database (Interparliamentary Exchange): www.ipex.eu. 

 
 
Kandidaat-lidstaten van de Europese Unie en de rol van het Internationaal 
Strafhof voor ex-Joegoslavië 
 
Op 21 december 2010 had het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden een 
ontmoeting met de heer Serge Brammertz, hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof voor 
ex-Joegoslavië. 
De heer Brammertz meldde de vooruitgang die tot dan toe werd geboekt bij het volbrengen van 
de opdracht van het Strafhof, welke erin bestaat vast te stellen wie er verantwoordelijk is voor 
de ernstige misdaden die zijn begaan tijdens het conflict in ex-Joegoslavië. (Doc. 53 1426/2010-
2011)  
 
 
Prioriteiten van het Hongaarse EU-voorzitterschap 
 
Het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden is onder het voorzitterschap van 
Kamerlid Herman De Croo op 25 januari 2011 bijeengekomen voor een gedachtewisseling met 
mevrouw Enikõ GYÕRI, Hongaars minister van Europese Zaken, over het Hongaarse EU- 
voorzitterschap  -  (Doc. 53 1222/2010-2011). 
 

 
Wetgevende en beleidsontwikkelingen in de Europese Unie in 2011 
 
Op dinsdag 1 februari 2011 gaven de heer Jean De Ruyt, permanent vertegenwoordiger van 
België bij de EU, en de heer Didier Seeuws, adjunct-permanent vertegenwoordiger van België 
bij de EU, tijdens de gemeenschappelijke vergadering van het Federaal Adviescomité voor 
Europese Aangelegenheden en de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen toelichting 
over de wetgevende en beleidsmatige ontwikkelingen in de Europese Unie voor 2011  -  (Doc. 
53 1179/2010-2011). 
 
 
Europol 
 
Toezicht op de activiteiten van Europol door het Europees Parlement in samenwerking met de 
nationale parlementen. 
 
Tijdens hun gemeenschappelijke vergadering van 16 februari 2011 wisselden de commissie 
voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt (Kamer) en de 
commissie voor de Binnenlandse Zaken en de Administratieve Aangelegenheden (Senaat) van 
gedachten met vertegenwoordigers van de regering en van de Europese Commissie over de 
procedures voor het toezicht op de activiteiten van Europol door het Europees Parlement, in 

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/1426/53K1426001.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/1426/53K1426001.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/1222/53K1222001.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/1179/53K1179001.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/1179/53K1179001.pdf
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samenwerking met de nationale parlementen, COM(2010)0776 - (Doc. 53 1255/2010-2011). 
 
Naar aanleiding van die hoorzitting in het Federaal Adviescomité voor Europese 
Aangelegenheden, de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het 
Openbaar Ambt (Kamer) en de commissie voor de Binnenlandse Zaken en de Administratieve 
Aangelegenheden (Senaat) diende Kamerlid Herman De Croo een voorstel van aanbeveling in. 
Dit voorstel werd overeenkomstig artikel 68 van het Kamerreglement op 22 maart 2011 door het 
Adviescomité besproken en vervolgens eenparig aangenomen - (Doc. 53 1339/2010-2011). 
 
 
Economic governance in het kader van het Europees Semester: implicaties voor 
de Belgische begrotingsprocedure 
 
Het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden, de Kamercommissie Financiën 
en Begroting en de Senaatscommissie voor de Financiën en voor de Economische 
Aangelegenheden vergaderden op dinsdag 1 maart 2011 samen over het thema "Europees 
Semester – Implicaties voor de Belgische begrotingsprocedure".  
De heer Didier Seeuws, adjunct-permanent vertegenwoordiger van België bij de Europese Unie 
gaf een uiteenzetting over het Europees Semester en de economic governance (Doc. 53 
1343/2010-2011). 
 
 
Gedachtewisseling met de heer Jean-Luc Dehaene over de eigen middelen van de 
Europese Unie 
 
Op dinsdag 29 maart 2011 vond er tijdens een gezamenlijke vergadering van het Federaal 
Adviescomité voor Europese Aangelegenheden, de commissie voor de Financiën en de 
Begroting van de Kamer van volksvertegenwoordigers en de commissie voor de Financiën en 
voor de Economische Aangelegenheden van de Senaat een gedachtewisseling plaats met de 
heer Jean-Luc Dehaene, vast rapporteur voor de begrotingscommissie van het Europees 
Parlement, over de eigen middelen van de Europese Unie - (Doc. 53 1415/2010-2011). 
 
 
Gedachtewisseling met de heer Maroš Šefčovič, ondervoorzitter van de Europese 
Commissie 
 
Het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden organiseerde op woensdag 
30 maart 2011 een gedachtewisseling met de heer Maroš Šefčovič, ondervoorzitter van de 
Europese Commissie en commissaris voor Interinstitutionele betrekkingen en administratie, 
over de implicaties van het Verdrag van Lissabon voor de nationale parlementen, over het 
wetgevend programma van de Europese Commissie en over de politieke actualiteit  - (Doc. 53 
1412/2010-2011). 
 
 
De organisatie en de taken van de Europese Dienst voor extern optreden 
 
Het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden organiseerde op dinsdag 3 mei 
2011 samen met de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de 
Landsverdediging van de Senaat en met de homologe commissie van de Kamer een 
vergadering over de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) met de heer David 

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/1255/53K1255001.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/1339/53K1339001.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/1343/53K1343001.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/1343/53K1343001.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/1415/53K1415001.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/1412/53K1412001.pdf
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O'Sullivan, Chief Operating Officer van deze dienst - (Doc. 53 1485/2010-2011). 
 
 
Het Europese migratiebeleid 
 
Tijdens hun gemeenschappelijke vergadering van 18 mei 2011 wisselden het Federaal 
Adviescomité voor Europese Aangelegenheden, de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de 
Algemene Zaken en het Openbaar Ambt (Kamer) en de commissie voor de Binnenlandse 
Zaken en de Administratieve Aangelegenheden (Senaat) met de staatssecretaris voor 
Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele 
Instellingen van gedachten over de bespreking van de Mededeling inzake migratie van de 
Europese Commissie, COM (2011)0248, in de Raad voor Justitie en Binnenlandse Zaken op 
12 mei 2011  -  (Doc. 53 1573/2010-2011). 
 
 
Prioriteiten van het Poolse EU-voorzitterschap 
 
Het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden is, onder voorzitterschap van de 
heren André Flahaut (Kamer) en Philippe Mahoux (Senaat), op 13 juli 2011 bijeengekomen om 
met de heer Mikolaj Dowgielewicz, staatssecretaris bevoegd voor Europese Zaken, de 
prioriteiten van het Poolse EU-voorzitterschap te bespreken. 
 
 
De stand van de omzetting van de Europese richtlijnen in Belgisch recht 

Op dinsdag 29 november 2011 heeft het Federaal Adviescomité voor Europese 
aangelegenheden vergaderd over de stand van de omzetting van Europese richtlijnen in 
Belgisch recht. Een dergelijke vergadering wordt traditiegetrouw jaarlijks georganiseerd. De 
heer Olivier Chastel, ontslagnemend minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met 
Europese Zaken, gaf een stand van zaken voor België -  (Doc. Kamer 53 1966/001) 
 

De prioriteiten van het Deense EU-voorzitterschap  

Het Federaal Adviescomité voor Europese aangelegenheden is op 7 februari 2012 
bijeengekomen onder het voorzitterschap van Kamervoorzitter André Flahaut voor een 
gedachtewisseling over het Deense EU-voorzitterschap met de heer Poul Skytte Christoffersen, 
de ambassadeur van Denemarken in België -  (Doc. Kamer 53 2117/001). 
 

Het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2012 

Op 13 februari 2012 heeft het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden een 
gedachtewisseling georganiseerd met de heren Dirk Wouters en Olivier Belle, permanent en 
adjunct-permanent vertegenwoordiger van België bij de EU, over het werkprogramma van de 
Europese Commissie voor 2012  -  (Doc. Kamer 53 2087/001). 
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Overzicht van de Europese maatregelen in het kader van de financiële crisis (6 
maart 2012) 

De leden van het Federaal Adviescomité en de commissie Financiën hebben op 6 maart 2012 
bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU deelgenomen aan een 
gedachtewisseling over de Europese maatregelen in het kader van de financiële crisis.  

 

Het Verdrag van Schengen 

Op 5 juni 2012 heeft het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden op verzoek 
van de Kamercommissie Binnenlandse Zaken de Schengengerelateerde topics van de 
vergadering van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 7 en 8 juni 2012 besproken – 
(Doc. Kamer 53 2261/001). 
 

Meerjarig financieel kader 2014-2020 

Op dinsdag 12 juni 2012 heeft het Federaal Adviescomité voor Europese aangelegenheden een 
gedachtewisseling georganiseerd met de heer Steven Vanackere, vice-eersteminister en 
minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken, teneinde de 
bespreking van de voorstellen van de Europese Commissie voor de Europese 
meerjarenbegroting 2014-2020 aan te vatten en een stand van zaken met betrekking tot de 
onderhandelingen op te maken  -  (Doc. Kamer 53 2296/001). 
 

De prioriteiten van het Cypriotische EU-voorzitterschap  

Het Federaal Adviescomité voor Europese aangelegenheden is op 19 juli 2012 bijeengekomen 
onder het voorzitterschap van de heren André Flahaut en Philippe Mahoux om de prioriteiten 
van het EU-voorzitterschap van Cyprus te bespreken met de heer Andreas Mavroyiannis, 
viceminister van Europese Zaken. 
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