Den Haag, 22 februari 2018
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Mededelingen
1.

Agendapunt:
Noot:

Afscheid van rijkstrainees Sarah Kraaijenoord en Soraya Layeb
Rijkstrainees Sarah Kraaijenoord en Soraya Layeb nemen afscheid van de
commissie Europese Zaken. Sarah Kraaijenoord blijft in de Tweede Kamer en
is per 1 februari jl. aan de slag gegaan als adjunct-griffier van de commissie
SZW. Soraya Layeb vervolgt haar loopbaan bij het ministerie van SZW. De
voorzitter dankt beiden voor hun inzet en wenst hen veel succes in hun
verdere loopbaan.

2.

Agendapunt:
Noot:

Welkom aan trainee Charlotte Hamer
De voorzitter heet Charlotte Hamer, trainee overheidsjurist bij het ministerie
van OCW, van harte welkom bij de commissie Europese Zaken. Zij zal tot de
zomer de commissie ondersteunen als stafmedewerker van de Parlementair
Vertegenwoordiger in Brussel. De voorzitter wenst haar veel succes en plezier.

3.

Agendapunt:
Noot:

Afscheid van EU-specialist Financiën Simone Melis
EU-specialist van de commissie Financiën Simone Melis heeft per 15 februari
2018 afscheid van de Tweede Kamer genomen. Zij gaat aan de slag als
beleidsadviseur public affairs bij de Autoriteit Financiële Markten. De voorzitter
dankt Simone voor de goede samenwerking en wenst haar veel succes in haar
nieuwe baan.

4.

Agendapunt:
Noot:

Welkom aan EU-specialist Herman Beun
Als opvolger van Simone Melis is Herman Beun aangesteld als EU-specialist
van de commissie Financiën. Hij werkte hiervoor in de Kamer als EU-specialist
van de commissie Economische Zaken en Klimaat. De voorzitter wenst hem
veel succes en plezier bij de uitoefening van zijn nieuwe functie.

Actuele EU-procedures in de commissies
5.

Agendapunt:

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de
beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij de EUvoorstellen inzake de Economische en Monetaire Unie COM (2017) 824
en 827

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor
Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 6 februari 2018
Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van
het parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-voorstellen inzake de
Economische en Monetaire Unie COM (2017) 824 en 827 - 34856-4
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

Brievenlijst
6.

Agendapunt:

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

Uitnodigingen
Geen agendapunten
Brieven van bewindslieden
7.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake voortgang openbaarmaking van
het rapport over Turkije van CPT

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 8 februari 2018
Reactie op verzoek commissie inzake voortgang openbaarmaking van het
rapport over Turkije van CPT - 32735-184
Agenderen voor algemeen overleg EU-uitbreiding, nog te plannen voor de
zomer.

Besluit:

8.

Agendapunt:

EU publieke consultatie over de evaluatie van EU-steun voor de
hervorming van het openbaar bestuur in het kader van het Instrument
voor Pre-Accessiesteun (IPA en IPA II) en het Europees
Nabuurschapsinstrument (ENPI/ENI) tussen 2007 en 2016

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 15 februari
2018
EU publieke consultatie over de evaluatie van EU-steun voor de hervorming van
het openbaar bestuur in het kader van het Instrument voor Pre-Accessiesteun
(IPA en IPA II) en het Europees Nabuurschapsinstrument (ENPI/ENI) tussen
2007 en 2016 - 22112-2488
Agenderen voor algemeen overleg EU-uitbreiding, nog te plannen voor de
zomer.
BuZa, BuHa-OS

Besluit:
Volgcommissie(s):
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9.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken inclusief Art. 50 van 27
februari 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 16 februari
2018
Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken inclusief Art. 50 van 27 februari
2018 - 21501-02-1827
Agenderen voor het schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken d.d. 27 februari
2018, inbrengtermijn vaststellen op vandaag 17.00 uur.
BuZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

Overig
10.

Agendapunt:

Jaarplanning commissie EU-Zaken (in beslotenheid)

Zaak:

Stafnotitie - griffier, J.T.A. van Haaster - 16 februari 2018
EU-Stafnotitie Uitwerking jaarplanning commissie Europese Zaken 2018 2018Z02771
De jaarplanning versterking kennispositie commissie Europese Zaken 2018
wordt vastgesteld (zie bijlage).
Schriftelijk inventariseren welke leden willen deelnemen aan de
voorbereidingsgroep.

Besluit:
Besluit:

11.

Agendapunt:

EU-Stafnotitie constitutionele aspecten van EU-voorstellen

Zaak:

Volgcommissie(s):

Stafnotitie - griffier, J.T.A. van Haaster - 15 februari 2018
EU-Stafnotitie constitutionele aspecten van EU-voorstellen - 2018Z02751
De minister van Buitenlandse Zaken verzoeken, gelet op de versterkte
parlementaire aandacht voor constitutionele toetsing, in BNC-fiches voortaan
uitdrukkelijk aandacht te besteden aan eventuele constitutionele aspecten van
EU-voorstellen (verhouding tot institutionele en grondrechtelijke bepalingen in
de Grondwet en in verdragen die fundamentele rechtsbeginselen vastleggen),
en hiertoe een nieuwe rubriek aan het BNC-sjabloon toe te voegen.
De minister van Buitenlandse Zaken vragen om haar reactie op dit verzoek
uiterlijk 23 maart aanstaande met de Kamer te delen, ten behoeve van
agendering voor het algemeen overleg EU-informatievoorziening, gepland op 12
april 2018.
De commissiestaf verzoeken samen met de commissiestaf Financiën een
aanvullende stafnotitie voor te bereiden over de mogelijkheden tot externe
advisering ten aanzien van constitutionele aspecten van EU-voorstellen.
FIN, BiZa

Agendapunt:

Initiatiefnota van het lid Bisschop: “De lidstaten weer aan het roer!”

Zaak:

Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, R. Bisschop (SGP) - 16 februari 2018
Initiatiefnota van het lid Bisschop: “De lidstaten weer aan het roer!” - 34884
De initiatiefnota agenderen voor het notaoverleg over de Staat van de Europese
Unie, gepland op 26 maart 2018.
De commissiestaf zal met de griffie plenair overleggen over de praktische
uitwerking van dit besluit, waaronder de spreektijd voor en wijze van
beantwoording door de initiatiefnemer.
De minister van Buitenlandse Zaken verzoeken om een kabinetsappreciatie van
de initiatiefnota (inclusief de twintig beslispunten), te ontvangen tijdig voor het
notaoverleg over de Staat van de Europese Unie.

Besluit:

Besluit:

Besluit:

12.

Besluit:
Noot:

Besluit:

3

13.

Agendapunt:

Afschrift brief Eerste Kamer der Staten-Generaal aan ministers voor
Rechtsbescherming, van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse
Handel en Ontwikkelingssamenwerking m.b.t. reactie op brief over
boetebeleid Europese Commissie bij te late implementatie van
richtlijnen

Zaak:

Brief derden - Eerste Kamer der Staten-Generaal te Den Haag - 15 februari
2018
Afschrift brief Eerste Kamer der Staten-Generaal aan ministers voor
Rechtsbescherming, van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking m.b.t. reactie op brief over boetebeleid Europese
Commissie bij te late implementatie van richtlijnen - 2018Z02781
Desgewenst betrekken bij de nog te plannen technische briefing van de
Europese Commissie over het boetebeleid van de Europese Commissie bij te
late implementatie van richtlijnen.

Besluit:

14.

Agendapunt:

Behandeling van het thema 'Brexit' in commissies

Zaak:

Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M.
Azmani (VVD) - 13 februari 2018
Behandeling van het thema 'Brexit' - 2018Z02484
Ter informatie.
Conform het besluit in de vorige procedurevergadering is deze brief over de
behandeling van het thema 'Brexit' aan alle Kamercommissies toegezonden.
BiZa, BuHa-OS, BuZa, DEF, EZK, FIN, I&W, J&V, KR, LNV, OCW, VWS, SZW,
CGVK

Besluit:
Noot:
Volgcommissie(s):

15.

Agendapunt:

Brief van het Presidium over doorlooptijd van verzoeken aan
overheidsorganen

Zaak:

Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, K. Arib (PvdA) - 8 februari
2018
Brief van het Presidium over doorlooptijd van verzoeken aan overheidsorganen
- 2018Z02240
Ter informatie.

Besluit:

16.

Agendapunt:

Aanbeveling Europese Ombudsman over transparantie van het
wetgevingsproces van de Raad

Zaak:

Brief derden - Europese Ombudsman te Strasbourg Cedex - 13 februari 2018
Aanbeveling Europese Ombudsman over transparantie van het
wetgevingsproces van de Raad - 2018Z02464
Desgewenst betrokken bij de bijeenkomst over transparantie in Brussel op 19
februari 2018.
Agenderen voor het algemeen overleg informatievoorziening gepland op 12
april 2018.
De minister van Buitenlandse Zaken verzoeken om een kabinetsreactie, te
ontvangen tijdig voor het algemeen overleg EU-informatievoorziening op 12
april 2018.

Besluit:
Besluit:
Besluit:

17.

Agendapunt:

Questionnaire for the 29th Bi-annual Report of COSAC

Zaak:

Brief derden - te - 15 februari 2018
Questionnaire for the 29th Bi-annual Report of COSAC - 2018Z02676
De commissiestaf verzoeken de procedureel-technische vragen in concept in te
vullen en de overige (politieke) vragen open te laten, ten behoeve van
vaststelling van de beantwoording in de volgende procedurevergadering.

Besluit:

4

18.

Agendapunt:

Nieuwe EU-Voorstellen

Zaak:

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 15 februari 2018
EU-voorstel: EU-toetredingsperspectief voor de Westelijke Balkan COM (2018)
65 - 2018Z02755
Agenderen voor algemeen overleg EU-uitbreiding, nog te plannen voor de
zomer.
Desgewenst betrekken bij het werkbezoek van de commissie aan de Westelijke
Balkan in het meireces.
Desgewenst betrekken bij het plenaire debat over de informele Europese top
inzake de Westelijke Balkan.
BuZa

Besluit:
Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):

19.

Agendapunt:
Noot:

Nog te ontvangen brieven
Aan minister BuZa - Verzoek reactie aanbevelingen transparantiepaper
’Opening up closed doors: Making the EU more transparant for its citizens’ 1901-2018 (22112-2459/2018D01510)
Aan minister BuZa - Lijst van prioritaire EU-voorstellen 2018 08-02-2018
(18Z01094/2018D04557)
Aan minister BuZa - Concept-kabinetsreactie op openbare raadpleging inzake
EU-financiering van cohesiebeleid 08-02-2018 (2018Z01783/2018D04541)
Aan minister BuZa - Verzoek om kabinetsappreciatie van de EUuitbreidingsstrategie voor de Westelijke Balkan 08-02-2018 (18-EU-B-015)
Aan minister BuZa - Verzoek ambtelijke ondersteuning werkbezoek Westelijke
Balkan 08-02-2018 (18-EU-B-013)
Aan minister BuZa - Lijst van feitelijke vragen inzake Brexitrapporteursverslag (ingezonden 13-02-2018)
Besluit: Ter informatie.
Besluit: Rappelbrief aan de minister van Buitenlandse Zaken sturen inzake de
reactie op de aanbevelingen in het transparantiepaper, te ontvangen voor het
einde van het krokusreces.

20.

Agendapunt:
Noot:

Voorbereiding notaoverleg Staat van de Europese Unie
Besluit: De commissie heeft de volgende spreektijden vastgesteld voor de
zijde van de Kamer in de eerste termijn van dit notaoverleg:
- de fracties van VVD, PVV, CDA en D66: 8 minuten;
- de fracties van GroenLinks, SP en PvdA: 6 minuten;
- de fracties van ChristenUnie, Partij voor de Dieren, 50PLUS, SGP, DENK,
Forum voor Democratie: 4 minuten;
- de fracties in het Europees Parlement: 4 minuten.

21.

Agendapunt:
Noot:

Werkbezoek Brussel
Besluit: De commissie heeft besloten tot de volgende werkbezoeken naar
Brussel:
- eendaags werkbezoek inzake Brexit door de co-rapporteurs, waarvoor ook de
overige leden van de commissie worden uitgenodigd, op maandag 9 april
2018;
- een commissiewerkbezoek inzake de voorbereiding van de informele
Europese Toppen in het kader van de Leaders' agenda, het MFK en de
Westelijke Balkan, te plannen in juni 2018.
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22.

Agendapunt:
Noot:

Werkbezoek Westelijke Balkan
Besluit:
- De delegatie voor het werkbezoek naar de Westelijke Balkan (Albanië,
Montenegro en Servië) is vastgesteld en bestaat uit de leden Azmani
(voorzitter), Anne Mulder (VVD), Van Ojik (GL), Futselaar (SP), Van der Graaf
(CU) en Azarkan (DENK) en onder voorbehoud Omtzigt (CDA). De commissie
heeft ingestemd met de deelname van de heer Futselaar als niet-lid van de
commissie Europese Zaken.
- Het reissschema bestrijkt zondagmiddag 6 mei tot en met woensdagavond 9
mei 2018.

23.

Agendapunt:
Noot:

Commissie-agenda
06-03-2018 16:30 - 18:00 technische briefing AIV-advies 'De wil van het volk?
De erosie van de democratische rechtsstaat in Europa’
14-03-2018 16:30 - 18:30 AO Raad Algemene Zaken dd 20 maart 2018
15-03-2018 11:30 - 12:30 procedurevergadering
26-03-2018 13:00 - 21:00 notaoverleg Staat van de Europese Unie en het
Werkprogramma van de Europese Commissie
29-03-2018 13:30 - 14:30 gesprek met de Nederlandse Permanent
Vertegenwoordiger bij de Europese Unie over Europese actualiteiten
05-04-2018 11:30 - 12:30 procedurevergadering
12-04-2018 14:00 - 17:00 AO EU-informatievoorziening
18-04-2018 16:30 - 18:30 AO Raad Algemene Zaken dd 24 april 2018
26-04-2018 11:30 - 12:30 procedurevergadering
07-05-2018 om 12.00 uur: SO Raad Algemene Zaken inzake cohesiebeleid dd
15 mei 2018 (ivm meireces)
08-05-2018 om 12.00 uur: SO Raad Algemene Zaken dd 16 mei 2018 (ivm
meireces)
06-05-2018 t/m 09-05-2018 werkbezoek aan Westelijke Balkan
17-05-2018 11:30 - 12:30 procedurevergadering
05-06-2018 17:00 - 20:00 AO EU-uitbreiding
07-06-2018 11:30 - 12:30 procedurevergadering
17-06-2018 t/m 19-06-2018 werkbezoek plenaire COSAC
20-06-2018 16:30 - 18:30 AO Raad Algemene Zaken dd 26 juni 2018
21-06-2018 11:30 - 12:30 procedurevergadering
05-07-2018 11:30 - 12:30 procedurevergadering
Meireces: vrijdag 27 april 2018 t/m maandag 14 mei 2018
Zomerreces: vrijdag 6 juli 2018 t/m maandag 3 september 2018
Besluit: Ter informatie.
Noot: Het voorgenomen inkomende werkbezoek van het Slowaakse parlement
wordt uitgesteld tot het najaar van 2018.

BNC-fiches (ter informatie)
Geen agendapunten
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Rondvraag
24.

Agendapunt:
Noot:

Rondvraagpunt van het lid Omtzigt (CDA) inzake gesprek met
Eurocommissaris Oettinger
Naar aanleiding van de vorige procedurevergadering meldt de heer Omtzigt
dat er geen opname is gemaakt van het gesprek met Eurocommissaris
Oettinger, zodat niet meer na te gaan is welke uitspraken de Eurocommissaris
heeft gedaan over de besteding van EU-geld in Turkije. De heer Omtzigt
beraadt zich op nadere actie.
Besluit: Ter informatie.

25.

Agendapunt:
Noot:

Rondvraagpunt van het lid Omtzigt (CDA), namens de co-rapporteurs
voor de Brexit
De co-rapporteurs inzake de Brexit, de leden Anne Mulder (VVD), Omtzigt
(CDA) en Asscher (PvdA), leggen hun voorgenomen activiteiten aan de
commissie voor:
- hoorzitting/rondetafelgesprek over Brexit, eventueel gedeeltelijk ook als
ontbijtsessie met experts;
- buitenlandse werkbezoeken aan Brussel, Londen en Noord-Ierland, en
Duitsland (samen met de contactgroep Duitsland);
- binnenlands werkbezoek aan de douane (Rotterdam of Hoek van Holland)
en over politie- en justitiesamenwerking.
Het streven is om een tussenrapportage rond juni 2018 op te leveren en de
eindrapportage rond oktober 2018.
Besluit: De commissie stemt in met deze activiteiten en besluit ze verder uit te
werken.

26.

Agendapunt:
Noot:

Rondvraagpunt van het lid Omtzigt (CDA) inzake 'Draft Copenhagen
Declaration'
De heer Omtzigt meldt dat het Deense voorzitterschap van het Comité van
Ministers van de Raad van Europa een verklaring in voorbereiding heeft voor
de High Level Conference op 12 en 13 april 2018 in Kopenhagen (zie
https://menneskeret.dk/sites/menneskeret.dk/files/media/dokumenter/nyhed
er/draft_copenhagen_declaration_05.02.18.pdf). De heer Omtzigt stelt voor
een kabinetsreactie te vragen.
Besluit: De minister van Buitenlandse Zaken vragen om een reactie met de
kabinetsinzet inzake deze concept-verklaring, met name ten aanzien van het
gestelde over de rechtsstaat en de 'margin of appreciation'.

Griffier:

J.T.A. van Haaster

Activiteitnummer:

2018A00599
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