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Geachte Staten en commissieleden, 
 
Naar aanleiding van de bespreking van de Europastrategie in de commissie BEM gisteren en de 
toezegging van gedeputeerde Strijk over het delen van informatie over het Comite v.d. Regio’s 
ontving ik van de gedeputeerde de volgende reactie:  
 
“De vergaderstukken van de vergaderingen in het Europees Comité v.d. Regio’s (CvdR) zijn openbaar 
en zijn te raadplegen via het ‘members portal’. Via ‘CoR meetings’ kunt u per commissievergadering 
de vergaderstukken bekijken. Of via ‘Documents & opinions’ kunt u door op document type te zoeken 
bijvoorbeeld de ‘minutes’ (verslagen) terugvinden. 
 
Zelf ben ik lid van de commissie Sociaal Beleid, Onderwijs, Werkgelegenheid, Onderzoek en Cultuur 
(SEDEC). Per vergadering is het via het ‘members portal’ mogelijk vergaderstukken in alle EU-talen in 
te zien. Voorafgaand aan vergaderingen kunnen commissieleden amendementen indienen. De 
reactietijd hiervoor varieert van enkele dagen tot hooguit twee weken, vaak afhankelijk van de (late) 
beschikbaarheid in verband met vertalingen. Input voor amendementen komt tot stand door 
afstemming tussen de Europa-adviseurs en de vakinhoudelijke collega’s in samenspraak met andere 
Nederlandse leden van het Comité van de Regio’s (de ‘Nederlandse Delegatie’) en/of de politieke 
fracties. Zelf ben ik lid van de fractie Renew Europe; bij deze fractie is onder andere de Partij van de 
Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE) aangesloten. In Europa maakt D66 deel uit 
van deze fractie. Het is gebruikelijk dat we de stemadviezen van de Nederlandse Delegatie danwel die 
van de politieke fractie volgen. Doorgaans volg ik het stemadvies van de NL delegatie. 
 
De lijst met amendementen is openbaar en is te vinden tussen de vergaderstukken, genaamd ‘voting 
list’ (stemlijst). Over deze amendementen wordt in de commissie en in de plenaire vergaderingen 
gesproken en gestemd. Amendementen voor plenaire vergaderingen moeten door een politieke 
fractie of door ten minste zes CvdR-leden worden ingediend. 
 
De voting list geeft de amendementen genummerd weer en deze zijn voorzien van de naam/namen 
van de CvdR-leden die dat amendement ingediend hebben. In een kolom achter het amendement is 
aangegeven hoe er in de vergadering over gestemd werd (positief +, danwel negatief -). De frequentie 
van stemmingen ligt dusdanig hoog, dat er per bestuurder geen overzicht is van het stemgedrag.  
 
In de notulen (‘minutes’) van zowel de commissievergadering als de plenaire vergaderingen kun je 
een presentielijst (‘attendance list’) terugvinden met de CvdR-leden die deel hebben genomen aan de 
desbetreffende vergadering. 
 
In de notulen (‘minutes’) van de plenaire vergaderingen kunt u (in samenvatting) teruglezen wat de 
CvdR-leden gezegd hebben.”  
 
Gegroet, 
 
Johan Dorst 
Commissiegriffier FAC & BEM @SGU 
  
Telefoon 06 25 77 89 77 

 

https://protect-de.mimecast.com/s/anqZCPjnK8C8LWXTzdcYK?domain=memportal.cor.europa.eu

