Den Haag, 11 juni 2021

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Europese Zaken

Volgcommissie(s):

BuZa
EU
EZK

Document:

Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 10 juni
2021

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

5, 6, 7, 8, 9, 18
2, 3
2, 18

Regeling van werkzaamheden
1.

Agendapunt:

Overzicht commissie-regeling van werkzaamheden EU zaken d.d.10
juni 2021

Zaak:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, H.P.C. Buisman 3 juni 2021
Regeling van Werkzaamheden commissie Europese Zaken dd 10 juni 2021 2021Z09683
De op het overzicht vermelde verzoeken bij de commissie-RvW die hieronder
als aparte zaak staan vermeld, zijn door een meerderheid van de commissie
gesteund.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Verzoek bij regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, L.A.J.M. Dassen
(Volt) - 11 juni 2021
Verzoekbrief met een overzicht van alle EU-voorstellen van de Europese
Commissie in de zomer 2021 en wanneer de BNC-fiches van het kabinet hierop
aan de Kamer worden toegezonden - 2021Z10568
De commissie besluit het kabinet te verzoeken om een brief met een overzicht
van alle EU-voorstellen van de Europese Commissie in de zomer 2021 en
wanneer de BNC-fiches van het kabinet hierop aan de Kamer worden
toegezonden.
Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid,
L.A.J.M. Dassen (Volt) - 11 juni 2021
Verzoek om de Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en
de Voorzitter van de Europese Raad Charles Michel in september 2021 uit te
nodigen om met de Tweede Kamer in gesprek te gaan over ‘The state of the
Union 2021’. - 2021Z10572
De commissie besluit om naast de Voorzitter van de Europese Commissie
Ursula von der Leyen en de Voorzitter van de Europese Raad Charles Michel ook
Europees Parlementsvoorzitter Sassoli uit te nodigen in september 2021 om
met de Tweede Kamer in gesprek te gaan over ‘The state of the Union 2021’.

Mededelingen
Geen agendapunten

Actuele EU-procedures in de commissies
2.

Agendapunt:

Informatievoorziening herstelplannen Recovery and Resilience Facility

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 31 mei 2021
Informatievoorziening herstelplannen Recovery and Resilience Facility - 2150107-1760
Ter informatie.
De commissie Financien in de Tweede Kamer heeft het voortouw. Het raakt
echter aan het onderwerp van EU-informatievoorziening waarop de commissie
Europese Zaken het voortouw heeft.

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

3.

Op woensdag 30 juni 15:00-16:30 vindt in de Troelstrazaal een
rondetafelgesprek over de Recovery and Resilience Facility plaats waaraan u
ook kunt deelnemen.
EZK, EU

Agendapunt:

Verzoek tot spoedige behandeling van de uitvoeringswet Handels- en
Samenwerkingsovereenkomst EU – VK Justitie en Veiligheid
(Kamerstuk 35852)

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 3 juni
2021
Verzoek tot spoedige behandeling van de uitvoeringswet Handels- en
Samenwerkingsovereenkomst EU - VK Justitie en Veiligheid (Kamerstuk 35852)
- 35852-5
Ter informatie.
De commissie Justitie & Veiligheid in de Tweede Kamer heeft het voortouw. Het
raakt echter aan de nieuwe relatie met het Verenigd Koninkrijk waarop de
commissie Europese Zaken het voortouw heeft.
EU

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

Brievenlijst
4.

Agendapunt:

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

Uitnodigingen
Geen agendapunten
Brieven van bewindslieden (reeds behandeld)
Geen agendapunten
Brieven van bewindslieden (nog te behandelen)
5.

Agendapunt:

Verslag van de informele Raad Algemene Zaken van 17 mei 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 25 mei 2021
Verslag van de informele Raad Algemene Zaken van 17 mei 2021 - 21501-022351
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het commissiedebat Raad Algemene Zaken dd 22 juni 2021 op
16 juni.
BuZa

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):
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6.

Agendapunt:

Verslag van de Raad Algemene Zaken van 11 mei 2021

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 18 mei 2021
Verslag van de Raad Algemene Zaken van 11 mei 2021 - 21501-02-2350
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het commissiedebat Raad Algemene Zaken dd 22 juni 2021 op
16 juni.
BuZa

Agendapunt:

Verslag van de buitengewone Europese Raad van 24 en 25 mei 2021

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 28 mei 2021
Verslag van de buitengewone Europese Raad van 24 en 25 mei 2021 2021Z09270
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het plenair debat voorafgaand aan de volgende Europese Raad
op 24 en 25 juni 2021.
BuZa

Agendapunt:

Kabinetsappreciatie voortgang Albanië

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 4 juni 2021
Kabinetsappreciatie voortgang Albanië - 2021Z09921
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het commissiedebat Raad Algemene Zaken dd 22 juni 2021 op
16 juni.
BuZa

Agendapunt:

Stand van zaken relatie EU VK

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 7 juni 2021
Stand van zaken relatie EU VK - 2021Z10053
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het commissiedebat Raad Algemene Zaken dd 22 juni 2021 op
16 juni.
BuZa

Besluit:
Besluit:

7.

Besluit:
Besluit:

8.

Besluit:
Besluit:

9.

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):

Overig
10.

Agendapunt:

Mandaat en begroting EU-rapporteurschap Conferentie over de
Toekomst van Europa

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - griffier, H.P.C. Buisman - 3 juni 2021
Mandaat en begroting EU-rapporteurschap Conferentie over de Toekomst van
Europa - 2021Z09781
De commissie stemt in met het voorgestelde mandaat en de begroting voor het
rapporteurschap Conferentie over de Toekomst van Europa.

Besluit:
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11.

Agendapunt:

Staat van de Europese Unie - invulling rondetafelgesprek 17 juni 2021

Zaak:

Stafnotitie - griffier, H.P.C. Buisman - 8 juni 2021
Invulling rondetafelgesprek Staat van de Europese Unie dd 17 juni 2021 2021Z10150
De commissie besluit zes onderwerpen te willen bespreken in het
rondetafelgesprek met de Nederlandse EP-leden.
Het betreft de onderwerpen in het openbare gedeelte:
• I Herstel uit de coronacrisis
• II De rechtsstaat in de EU
• III Conferentie over de Toekomst van Europa
• IV Klimaat
• V Sociaal Europa

Besluit:
Noot:

in het besloten gedeelte:
• VI Verzoek Nederlandse EP-leden om andere opzet debat over de Staat van
de Unie
12.

Agendapunt:

Overzicht van interparlementaire activiteiten in de tweede helft van
2021

Zaak:

Brief commissie - Tweede Kamerlid, S. Belhaj (D66) - 4 juni 2021
Overzicht van interparlementaire activiteiten in de tweede helft van 2021 2021Z09869
Brief met overzicht van interparlementaire conferenties doorgeleiden naar de
betreffende Kamercommissies.

Besluit:

13.

Agendapunt:

Nieuwe EU voorstellen

Zaak:

Stafnotitie - griffier, H.P.C. Buisman - 2 juni 2021
Lijst van nieuwe EU-voorstellen PV 10 juni 2021 - 2021Z09621
De commissie besluit conform de voorstellen in de notitie.
• MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT
overeenkomstig artikel 294, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking
van de Europese Unie over het standpunt van de Raad over de vaststelling
van een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende
specifieke bepalingen voor de doelstelling “Europese territoriale
samenwerking” (Interreg) ondersteund door het Europees Fonds voor
regionale ontwikkeling en financieringsinstrumenten voor extern optreden COM (2021) 289
• De commissie besluit deze mededeling desgewenst te betrekken bij de
verdere behandeling van kabinetsbrief Verdeling Europese Interreg
middelen, Rijkscofinanciering bij Interreg A, projectstimuleringsregeling
Interreg B en Rijkscofinanciering bij EFRO (Kamerstuk 27813 nr. 32.)

Besluit:
Noot:

•

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE
RAAD over de bepalingen die door het tot aanstelling bevoegde gezag van
elke instelling werden vastgesteld om uitvoering te geven aan het statuut COM (2021) 258
• De commissie besluit dit verslag voor kennisgeving aan te nemen.
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14.

Agendapunt:
Noot:

Werkbezoeken
Op 28 mei jl. heeft de Kamervoorzitter een brief gestuurd over de nieuwe
afspraken met betrekking tot werkbezoeken:
Werkbezoeken
In aansluiting op de versoepelingen kunnen Kamerleden ook weer
binnenlandse werkbezoeken plannen. Uitgaande als inkomende buitenlandse
werkbezoeken zijn ook weer mogelijk, maar wel zijn actuele reisadviezen van
het ministerie van Buitenlandse Zaken leidend. Voor uitgaande buitenlandse
werkbezoeken geldt dat reizen naar landen met kleurcode groen en geel zijn
toegestaan voor leden en meereizende ambtenaren. Bij het reizen dient, ook
bij terugkeer in Nederland, rekening te worden gehouden met
coronamaatregelen (zoals een quarantaine- of testplicht) waarbij de situatie
per land kan verschillen. Reizen naar landen met kleurcode oranje of rood zijn
niet toegestaan. Voor deze werkwijze in het kader van werkbezoeken sluiten
de Eerste en Tweede Kamer zoveel mogelijk bij elkaar aan.
Besluit: De commissie besluit om de staf te verzoeken om een overzicht te
maken met de voorgenomen werkbezoeken van de commissie EUZA en dit
overzicht op de volgende procedurevergadering EUZA te agenderen.

15.

Agendapunt:

Werkbezoek Hongarije

Zaak:

Stafnotitie - griffier, H.P.C. Buisman - 4 juni 2021
Werkbezoek Hongarije - 2021Z09472
De commissie besluit om deze notitie aan te houden tot de volgende
procedurevergadering.

Besluit:

16.

Agendapunt:
Noot:

Nog te ontvangen brieven
Toezeggingen AO Informatievoorziening dd 15 januari 2020
• Aan minister buza - kabinetsbrief inzake de nieuwe De Capitani-zaak en in
de brief terug te komen op de procedure van het beroep en of het kabinet
voornemens is te interveniëren in deze nieuwe zaak (stand van
zakenbrief ontvangen op 19 juni 2020.; afdoening is pas mogelijk nadat
beroepszaak gepubliceerd is in het Publicatieblad van de EU).
Toezegging AO RAZ dd 7 oktober 2020
• Aan minister buza - De minister zegt toe dat, als er in het kader van de
Conferentie over de Toekomst van Europa besloten wordt tot
burgerconsultaties, het kabinet eerst met de Tweede Kamer hierover
overleg voert, voordat deze consultaties gehouden worden.
Toezeggingen AO rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie dd 27
januari 2021
• Aan minister buza -De minister zegt toe bij de Europese Commissie na te
gaan hoe op dit moment inbreuken op de rechtsstaat met betrekking tot
het rechtsstaatmechanisme worden bijgehouden en daarover de Kamer te
informeren.
Toezeggingen commissiedebat RAZ dd 20 april 2021
• Aan minister buza -De minister zegt toe schriftelijk terug te komen, na
overleg met gelijkgezinde landen en collegaministers, op welke
benchmarks het Nederlandse demissionaire kabinet hanteert op het gebied
van rechtsstaat en handelsbetrekkingen met betrekking tot de douaneunie met Turkije.
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Toezeggingen commissiedebat Conferentie over de Toekomst van Europa dd
12 mei 2021
• Aan minister buza - De Kamer ontvangt nadere informatie over de
invulling van burgerparticipatie in de Conferentie over de Toekomst van
Europa. Hierbij worden ook VNG en IPO betrokken. Tevens ontvangt de
Kamer informatie over hoeveel Nederlandse deelnemers er op het digitaal
platform zijn.
• Aan minister buza - De Kamer ontvangt een reactie op berichtgeving van
Follow the money over het niet (op tijd) toegankelijk zijn van informatie
over subsidie voor evenementen in het kader van de Conferentie.
• Aan minister buza - De Kamer ontvangt informatie over de totale kosten
van de Conferentie en de Nederlandse bijdrage.
Brieven naar aanleiding van de procedurevergadering op 10 juni 2021
• Aan minister buza - Kabinetsbrief met een overzicht van alle EUvoorstellen van de Europese Commissie die in de zomer 2021 gepubliceerd
worden en wanneer de BNC-fiches van het kabinet hierop aan de Kamer
worden toegezonden.
Besluit: Ter informatie.

17.

Agendapunt:
Noot:

Commissie-agenda
16-06-2021 09.30 - 11.30 Commissiedebat - Raad Algemene Zaken dd 22 juni
2021
17-06-2021 10.30 - 12.00 Rondetafelgesprek - Staat van de Europese Unie
24-06-2021 10:30 - 12:00 Kennismarkt I - Clingendael en WRR
30-06-2021 10:30 - 12:00 Kennismarkt II - AIV en IOB
01-07-2021 11:30 - 12:30 Procedurevergadering
15-07-2021 om 14:00 uur Schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken dd 22-23
juli 2021
16-09-2021 11:30 -12:30 Procedurevergadering
07-10-2021 11:30 -12:30 Procedurevergadering
28-10-2021 11:30 -12:30 Procedurevergadering
11-11-2021 11:30 -12:30 Procedurevergadering
25-11-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering
28-11-2021 t/m 30-11-2021 Werkbezoek plenaire COSAC
09-12-2021 11:30 -12:30 Procedurevergadering
*nog in te plannen: Werkbezoek aan Brussel.
Zomerreces 2021: vrijdag 9 juli t/m maandag 6 september 2021
Besluit: Ter informatie.

BNC-fiches (ter informatie)
18.

Agendapunt:

Fiche: Mededeling “Samen zorgen voor Betere Regelgeving”

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 4 juni 2021
Fiche: Mededeling “Samen zorgen voor Betere Regelgeving” - 2021Z09924
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het commissiedebat Raad Algemene Zaken dd 22 juni 2021 op
16 juni.
Agenderen voor het nog in te plannen commissiedebat EUinformatievoorziening.
BuZa, EZK

Besluit:
Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):
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Rondvraag
Geen agendapunten
Besloten gedeelte
19.

Agendapunt:

Invulling kennismarkt

Zaak:

Stafnotitie - griffier, H.P.C. Buisman - 4 juni 2021
Stafnotitie - Resultaat inventarisatie kennisagenda - 2021Z09940
De commissie besluit om, vooruitlopend op de definitieve besluitvorming over
de kennisagenda in de procedurevergadering van 1 juli 2021, te inventariseren
welke leden interesse hebben in het deelnemen aan een voorbereidingsgroep
voor drie toegevoegde onderwerpen aan de voorlopige kennisagenda.
De drie toegevoegde onderwerpen aan de voorlopige kennisagenda betreffen:
1. Europese waarden; Nb. In het kopje 'omschrijving' van dit kennisthema in
de notitie wordt een tekstuele aanpassing verwerkt.
2. Het COVID-19-herstelpakket;
3. EU-uitbreiding.

Besluit:

Noot:

Griffier:

H.P.C. Buisman

Activiteitnummer:

2020A06252
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