Den Haag, 4 december 2015

Noot:

Tweede herziene convocatie ivm toevoeging zaak *
Dit notaoverleg vindt plaats in de plenaire zaal.
De aanwijzingen voor de orde van dit overleg zijn in de bijlage aan
deze convocatie toegevoegd.

Voortouwcommissie:
Volgcommissie(s):

vaste commissie voor Europese Zaken

Bewindsperso(o)n(en):

minister-president, M. (Mark) Rutte
minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Notaoverleg
maandag 7 december 2015
12.30 - 19.00 uur
openbaar

Onderwerp:

Staat van de Europese Unie

Agendapunt:

Staat van de Europese Unie 2016

Zaak:

Brief regering – minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders – 16
november 2015
Staat van de Europese Unie 2015 – Voorzitterschapseditie - 34166-22

Agendapunt:

Aanbieding publicatie "Nederland in Europees perspectief" van SCP

Zaak:

Brief derden – Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) te Den Haag – 8
oktober 2015
Aanbieding publicatie "Nederland in Europees perspectief" van SCP 2015Z18827

Agendapunt:

Verslag van de Raad Algemene Zaken van 17 november 2015

Zaak:

Brief regering – minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders – 24
november 2015
Verslag van de Raad Algemene Zaken van 17 november 2015 - 21501-021556

Agendapunt:

Geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken d.d. 15 december
2015 *

Zaak:

Brief regering – minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders – 4
december 2015
Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 15 december 2015 2015Z23695

Griffier:

M. van Keulen

Activiteitnummer:

2015A04148

Aanwijzingen omtrent de orde van het overleg
Rechten van de leden van het Europees Parlement
Op grond van artikel 55a van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
kunnen in Nederland gekozen leden van het Europees Parlement in de gelegenheid worden gesteld
inlichtingen te verstrekken en daartoe deel te nemen aan de beraadslaging.
Zitplaatsen
De aanwezige Europarlementariërs kunnen tijdens het debat een zitplaats innemen in de plenaire
zaal, te weten een van de zetels die is toegewezen aan hun partijgenoten in de Tweede Kamer.
Sprekersvolgorde
Wat betreft de volgorde van sprekers zullen de leden van de Tweede Kamer en de
Europarlementariërs afwisselend, fractiegewijs, het woord krijgen. Voor wat betreft de
fractievolgorde, is de zgn. fractiegrootte leidend.
Spreektijden
Deze spreektijden zijn tijdens procedurevergadering Europese Zaken dd 26 november vastgesteld.
Op 2 december heeft de commissie besloten hieraan 2 minuten extra spreektijd toe te voegen ivm
bespreking van de Turkijedeal
De volgende spreektijden zullen gehanteerd worden:
- VVD, PvdA: 10 minuten
- SP, CDA, PVV, D66: 8 minuten
- ChristenUnie, GroenLinks, SGP, PvdD en 50PLUS: 6 minuten
- Groep Kuzu/Öztürk en Groep Bontes/Van Klaveren 4 minuten
- Houwers, Klein en Van Vliet 4 minuten
- De Nederlandse leden van het Europees Parlement hebben in eerste termijn een spreektijd
van elk 4 minuten en in tweede termijn van elk 2 minuten.
De fracties per politieke partij zijn vrij om de totale beschikbare spreektijd per fractie onderling
anders te verdelen indien zij dit voor aanvang van het debat kenbaar maken
De spreektijden voor de tweede termijn bedragen de helft van die voor de eerste termijn.
Interrupties
Het is de leden van het Europees Parlement niet toegestaan de leden van de Tweede Kamer, de
leden van de regering of elkaar te interrumperen. Indien echter een Tweede Kamerlid of een lid
van de regering ingaat op de inbreng van een Europarlementariër en er sprake kan zijn van
misinterpretatie, is het ter beoordeling van de Voorzitter of betrokkene de gelegenheid krijgt om
daar op te reageren.
Moties
Leden van het Europees parlement kunnen geen moties indienen, noch medeondertekenaar zijn
van een motie.

