Den Haag, 14 mei 2020

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Europese Zaken

Volgcommissie(s):
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Mededelingen
1.

Agendapunt:
Noot:

Introductie nieuwe medewerker
De voorzitter introduceert de heer Bas Limonard als kenniscoördinator van de
commissie Europese Zaken en wenst hem veel succes bij zijn werkzaamheden.

Actuele EU-procedures in de commissies
Geen agendapunten

Brievenlijst
2.

Agendapunt:

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

Uitnodigingen
Geen agendapunten

Brieven van bewindslieden (reeds behandeld)
3.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda videoconferentie van de leden van de Europese
Raad op 23 april 2020 en de videoconferentie van de leden van de Raad
Algemene Zaken inzake COVID 19

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 17 april 2020
Geannoteerde agenda videoconferentie van de leden van de Europese Raad op
23 april 2020 en de videoconferentie van de leden van de Raad Algemene
Zaken inzake COVID 19 - 21501-20-1529
Reeds behandeld bij het schriftelijk overleg over de Raad Algemene Zaken dd
22 april en de Europese Raad dd 23 april.
BuZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

4.

Agendapunt:

Kabinetsappreciatie Commissie mededeling over EU steunpakket voor
de Westelijke Balkan voor de bestrijding van Covid-19

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 3 mei 2020
Kabinetsappreciatie Commissie mededeling over EU steunpakket voor de
Westelijke Balkan voor de bestrijding van Covid-19 - 21501-20-1535
Reeds behandeld bij het notaoverleg Europese Top dd 6 mei 2020.
BuZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

5.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda voor de EU-top met de landen van de Westelijke
Balkan d.d. 6 mei 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 30 april 2020
Geannoteerde agenda voor de EU-top met de landen van de Westelijke Balkan
d.d. 6 mei 2020 - 21501-20-1534
Reeds behandeld bij het notaoverleg Europese Top dd 6 mei 2020.

Besluit:

Brieven van bewindslieden (nog te behandelen)
6.

Agendapunt:

Verslag videoconferentie van de leden van de Raad Algemene Zaken
van 22 april 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 24 april 2020
Verslag videoconferentie van de leden van de Raad Algemene Zaken van 22
april 2020 - 21501-02-2158
Agenderen voor het overleg over de eerstvolgende Raad Algemene Zaken.
BuZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

7.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over geannoteerde agenda
videoconferentie van de leden van de Europese Raad op 23 april 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 21 april 2020
Antwoorden op vragen commissie over geannoteerde agenda videoconferentie
van de leden van de Europese Raad op 23 april 2020 - 21501-02-2152
Desgewenst betrekken bij het plenair debat over de volgende Europese Raad
d.d. 17-18 juni 2020.
De commissie verzoekt het kabinet om een overzicht van de planning van alle
videoconferenties in alle Raadsformaties die in de komende tijd gepland zijn (of
gaan worden) aan de Kamer te sturen en de Kamer proactief over de planning
van deze videoconferenties in alle Raadsformaties te informeren.
BuZa, BuHa-OS, VWS, J&V, FIN, EZK

Besluit:
Besluit:

Volgcommissie(s):
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8.

Agendapunt:

Verslag van de videoconferentie van de leden van de Europese Raad
inzake COVID-19 van 23 april 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 30 april 2020
Verslag van de videoconferentie van de leden van de Europese Raad inzake
COVID-19 van 23 april 2020 - 21501-20-1536
Desgewenst betrekken bij het plenair debat over de volgende Europese Raad
d.d. 17-18 juni 2020.

Besluit:

9.

Agendapunt:

Uitvoering motie van het lid Belhaj c.s. over in gesprek gaan met
vertegenwoordigers van Britten in Nederland ((Kamerstuk 35130
(R2119)-15)

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 14 april 2020
Uitvoering motie van het lid Belhaj c.s. over in gesprek gaan met
vertegenwoordigers van Britten in Nederland ((Kamerstuk 35130 (R2119)-15) 35130-(R2119)-17
Agenderen voor het algemeen overleg Brexit / toekomstige relatie EU-VK op 17
juni 2020.
J&V, VWS, SZW

Besluit:
Volgcommissie(s):

10.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie om de stand van zaken met betrekking
tot de onderhandelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd
Koninkrijk

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 4 mei 2020
Reactie op verzoek commissie om de stand van zaken met betrekking tot de
onderhandelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk - 353935
Agenderen voor het algemeen overleg Brexit / toekomstige relatie EU-VK op 17
juni 2020.

Besluit:

11.

Agendapunt:

Stand van zaken implementatie richtlijnen in het 1ste kwartaal 2020

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 1 mei 2020
Stand van zaken implementatie richtlijnen in het 1ste kwartaal 2020 - 21109245
Doorgeleiden naar de commissies op wier terreinen een (dreigende)
overschrijding van de implementatietermijn en/of formele ingebrekestelling aan
de orde is, te weten de commissies EZK, FIN en I&W.
BuZa

Agendapunt:

Verlenging termijnen infractieprocedures Europese Commissie

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 30 april 2020
Verlenging termijnen infractieprocedures Europese Commissie - 21109-244
Agenderen voor het overleg over de eerstvolgende Raad Algemene Zaken.
BuZa

Agendapunt:

Aanpassing Commissiewerkprogramma 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 30 april 2020
Aanpassing Commissiewerkprogramma 2020 - 22112-2872
Voor kennisgeving aangenomen.
Het geüpdate Commissiewerkprogramma, het nieuwe MFK-voorstel en het
voorstel voor het Herstelfonds worden gelijktijdig gepubliceerd. Op dit moment
is nog onbekend wanneer de voorstellen worden gepubliceerd.
BuZa

Besluit:

12.

Besluit:

13.

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):
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14.

Agendapunt:

Verslag Europese Top Westelijke Balkan in een videoconferentie 6 mei
2020

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 11 mei 2020
Verslag EU Top Westelijke Balkan in een videoconferentie 6 mei 2020 2020Z08307
Agenderen voor algemeen overleg Westelijke Balkan / EU-uitbreiding op 9 juni
2020.

Besluit:

Overig
15.

Agendapunt:

Notitie: Uitwerking kennisagenda-thema 'Conferentie over de toekomst
van Europa'

Zaak:

Stafnotitie - griffier, J.T.A. van Haaster - 6 mei 2020
Notitie: Uitwerking kennisagenda thema 'Conferentie over de toekomst van
Europa' - 2020Z07953
Rapporteurschap instellen, belangstelling daarvoor schriftelijk inventariseren en
de aangemelde leden verzoeken om gezamenlijk een mandaatvoorstel met
taakbeschrijving voor de vervulling van dit rapporteurschap op te stellen.
1) De leden Jetten (D66) en Omtzigt (CDA) hebben reeds hun interesse
kenbaar gemaakt.

Besluit:

Noot:

2) De aangemelde leden worden verzocht om in hun mandaatvoorstel ook in te
gaan op de vraag hoe, wanneer de conferentie van start gaat, de deelname en
vertegenwoordiging namens de Kamer aan deze conferentie vormgegeven kan
worden. Ook de mogelijkheid om een wetenschappelijk factsheet aan te vragen
kan in dit voorstel worden meegenomen.

Besluit:

16.

3) In een volgende procedurevergadering zal de commissie een besluit nemen
over het voorstel voor een mandaat en de personele invulling van het
rapporteurschap.
Nadat een voorzitter voor de conferentie over de toekomst van Europa is
benoemd, deze functionaris uitnodigen voor een gesprek met de commissie.

Agendapunt:

Lijst nieuwe EU-voorstellen week 16 – week 19 (13 april – 8 mei 2020)

Zaak:

Stafnotitie - griffier, J.T.A. van Haaster - 11 mei 2020
Lijst nieuwe EU-voorstellen pv EUZA 14 mei 2020 - 2020Z08298
Besloten conform voorstellen in de notitie.
• Ten aanzien van voorstel COM (2020) 163 is besloten om het desgewenst
te betrekken bij het algemeen overleg Westelijke Balkan op 9 juni 2020.
• Ten aanzien van voorstel COM (2020) 315 is besloten om 1) het
desgewenst te betrekken bij het algemeen overleg Westelijke Balkan op 9
juni 2020. 2) Tevens is deze mededeling reeds behandeld in het
notaoverleg op maandag 4 mei jl. over de Europese Top dd 6 mei.

Besluit:
Noot:
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17.

Agendapunt:
Noot:

Nog te ontvangen brieven
Naar aanleiding van procedurevergadering
• Aan minister buza - kabinetsreactie op het onderzoeksrapport "De
Europese Commissie in balans? Ambitie, organisatie en macht", te
ontvangen voor het debat over de Staat van de Europese Unie (gevraagd
17-10-2019).
Toezeggingen AO Informatievoorziening dd 15 januari 2020
• Aan minister buza - kabinetsbrief inzake de informatieafspraken over de
Conferentie van de Toekomst van Europa.
• 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.
Toezeggingen AO RAZ dd 25 februari 2020
• Aan minister buza - kabinetsbrief inzake het onderzoek van het VerweyJonker Instituut in verhouding tot het SCP-onderzoek en in relatie tot de
conferentie over de toekomst van Europa.
Toezeggingen NO Europese top d.d. 6 mei 2020
• Aan minister buza - kabinetsbrief inzake de dekking en uitwerking van het
steunpakket voor de Westelijke Balkan, zodra deze informatie bekend is.
• Aan minister buza - kabinetsbrief inzake het onderwerp transparantie in
relatie tot videovergaderingen van de (Europese) Raad, meer in het
bijzonder ten aanzien van de wetgevende taak van en besluitvorming door
de (Europese) Raad.
• Aan minister buza - kabinetsappreciatie van het nog te publiceren nieuwe
MFK-voorstel aan de Kamer toe te zenden voordat er in de (Europese)
Raad over wordt gesproken, inclusief een beoordeling van de
nettobetalerspositie.
• Aan minister buza - kabinetsbrief inzake de toezegging om de minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid te verzoeken om een overzicht van de
effectieve pensioenleeftijden in de publieke sector van EU-lidstaten aan de
Kamer toe te zenden.
• Aan minister buza - kabinetsbrief inzake de toezegging om de minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport te verzoeken om de gestelde vragen
over de productie, beschikbaarheid en verdeling van coronavaccins in
Europa schriftelijk te beantwoorden.
• Aan minister buza - kabinetsappreciatie van de motie-Omtzigt/Bouali
(Kamerstuk 21501-20 nr. 1531) inzake medewerking van China aan
COVID19-onderzoek, zo mogelijk voor de stemmingen op donderdag 7 mei
2020.
Besluit: Ter informatie.
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18.

Agendapunt:
Noot:

Commissie-agenda
19-05-2020 16:15 - 18:15 AO Raad Algemene Zaken inzake
Cohesiebeleid: geannuleerd ivm coronamaatregelen (*)
04-06-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering
09-06-2020 19:30 - 22:00 AO Westelijke Balkan / EU-uitbreiding (**)
10-06-2020 10:00 - 12:00 AO Raad Algemene Zaken dd 16 juni 2020
10-06-2020 12:00 - 13:00 Besloten gesprek met Nederlandse ambassadeur in
Berlijn inzake het Duitse EU-voorzitterschap (via videoverbinding)
17-06-2020 10:30 - 13:00 AO Brexit / nieuw partnerschap met het
Verenigd Koninkrijk (***)
17-06-2020 16:30 - 19:30 AO rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese
Unie
18-06-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering
29-06-2020 13:00 - 20:00 notaoverleg Staat van de Europese Unie
02-07-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering
19/20-07-2020 voorzitters COSAC-conferentie in Berlijn
29/11-1/12-2020 plenaire COSAC-conferentie in Berlijn
Hemelvaart 2020: donderdag 21 mei 2020
Tweede Pinksterdag 2020: maandag 1 juni 2020
Zomerreces 2020: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2020
(*) Besluit 1): Het is op dit moment onzeker of de (digitale) RAZ inzake
Cohesiebeleid doorgang vindt op 22 mei 2020. De commissie besluit, indien dit
wel het geval is, om een schriftelijk overleg te plannen met als inbrengtermijn
dinsdag 19 mei om 16.00 uur.
(**) Besluit 2): De commissie besluit op voorstel van het lid Omtzigt (CDA)
met steun van de leden Anne Mulder (VVD) en Bouali (D66) om een emailprocedure te starten om het algemeen overleg Westelijke Balkan, nu
gepland op 9 juni 2020, te annuleren. Dit omdat de Westelijke Balkan al reeds
besproken is in het notaoverleg van uw commissie op maandag 4 mei jl.
Indien het voorstel wordt aangenomen zullen de geagendeerde stukken
worden toegevoegd aan de agenda van het algemeen overleg Raad Algemene
Zaken d.d. 16 juni 2020.
(***) Besluit 3): De commissie besluit op voorstel van het lid Bouali (D66) om
ter voorbereiding op het algemeen overleg Brexit/nieuw partnerschap met het
VK een digitale briefing door EU-onderhandelaar Michel Barnier te plannen
alsmede een technische briefing door de Nederlandse Permanent
Vertegenwoordiger bij de Europese Unie, bij voorkeur in persoon in de Kamer
en anders via videoverbinding.
Noot: De (reguliere) Raad Algemene Zaken van 12 mei 2020 is door het
Kroatische EU-voorzitterschap geannuleerd maar wordt mogelijk in de loop
van deze maand opnieuw ingepland.
BNC-fiches (ter informatie)
Geen agendapunten
Rondvraag
Geen agendapunten
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Besloten gedeelte
Geen agendapunten

Griffier:

J.T.A. van Haaster

Activiteitnummer:

2019A03699
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