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De vaste commissie voor Europese Zaken2 heeft in haar vergadering van 
26 april 2016 kennisgenomen van de op 20 april 2016 door de Parlemen-
taire Assemblée van de Raad van Europa aangenomen resoluties inzake 
Human rights of refugees and migrants – the situation in the Western 
Balkans, resolutie 2108 (2016)3, inzake The situation of refugees and 
migrants under the EU-Turkey Agreement of 18 March 2016, resolutie 
2109 (2016)4 en inzake A stronger European response to the Syrian 
refugee crisis, resolutie 2107 (2016)5. 
Naar aanleiding daarvan heeft de commissie de Minister van Buitenlandse 
Zaken op 10 mei 2016 een brief gestuurd. 

De Minister heeft op 30 mei 2016 gereageerd. 

De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk 
overleg. 

De griffier van de vaste commissie voor Europese Zaken,
Bergman 

1 Zie dossier E150010 op www.europapoort.nl.
2 Samenstelling: Kox (SP), Duthler (VVD), Elzinga (SP), (voorzitter), Ten Hoeve (OSF), Koffeman 

(PvdD), Kuiper (CU), Schaap (VVD), Strik (GL), Backer (D66), Faber-van de Klashorst (PVV), 
Martens (CDA), Popken (PVV), Swagerman (VVD), Postema (PvdA), Schrijver (PvdA), (vicevoor-
zitter), Van Apeldoorn (SP), Van Dijk (SGP), Knapen (CDA), Markuszower (PVV), Oomen-Ruijten 
(CDA), Van Rooijen (50PLUS), Schaper (D66), Stienen (D66), Van de Ven (VVD) en Vreeman 
(PvdA).

3 Resolutie 2108(2016): http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-
en.asp?fileid=22737&lang=en. Zie ook Doc. 14013, report of the Committee on Migration, 
Refugees and Displaced Persons, rapporteur: Tineke Strik.

4 Resolutie 2109(2016): http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-
en.asp?fileid=22738&lang=en. Zie ook Doc. 14028, report of the Committee on Migration, 
Refugees and Displaced Persons, rapporteur: Tineke Strik.

5 Resolutie 2107(2016): http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-
EN.asp?fileid=22736&lang=en. Zie ook Doc. 14014, report of the Committee on Migration, 
Refugees and Displaced Persons, rapporteur: Annette Groth.
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BRIEF VAN DE VOORZITER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR 
EUROPESE ZAKEN  

Aan de Minister van Buitenlandse Zaken 

Den Haag, 10 mei 2016 

De commissie EUZA heeft in haar vergadering van 26 april 2016 kennisge-
nomen van de op 20 april 2016 door de Parlementaire Assemblée van de 
Raad van Europa aangenomen resoluties inzake Human rights of refugees 
and migrants – the situation in the Western Balkans, resolutie 2108 
(2016)6, inzake The situation of refugees and migrants under the 
EU-Turkey Agreement of 18 March 2016, resolutie 2109 (2016)7 en inzake 
A stronger European response to the Syrian refugee crisis, resolutie 2107 
(2016).8 

De commissie brengt bovenstaande resoluties en onderliggende 
rapporten ter kennis aan de regering, mede in vervolg op de Algemene 
Europese Beschouwingen van 8 maart jl., waarin is gedebatteerd over 
bovengenoemde onderwerpen. 

Enkele fracties hebben aangegeven deze resoluties en onderliggende 
rapporten eveneens te willen betrekken bij het beleidsdebat inzake 
Internationale veiligheid dat op 17 mei 2016 in de Eerste Kamer zal 
plaatsvinden. Indien mogelijk ontvangt de Kamer graag uw reactie nog 
voorafgaand aan het debat. 

De voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken,
Elzinga 

6 Resolutie 2108(2016): http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-
en.asp?fileid=22737&lang=en. Zie ook Doc. 14013, report of the Committee on Migration, 
Refugees and Displaced Persons, rapporteur: Tineke Strik.

7 Resolutie 2109(2016): http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-
en.asp?fileid=22738&lang=en. Zie ook Doc. 14028, report of the Committee on Migration, 
Refugees and Displaced Persons, rapporteur: Tineke Strik.

8 Resolutie 2107(2016): http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-
EN.asp?fileid=22736&lang=en. Zie ook Doc. 14014, report of the Committee on Migration, 
Refugees and Displaced Persons, rapporteur: Annette Groth.

Eerste Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 34 215, X 2



BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN  

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 30 mei 2016 

Graag kom ik hierbij tegemoet aan uw verzoek van 10 mei jl. (kenmerk 
159170u) inzake een reactie op een drietal resoluties van de Parlementaire 
Assemblee van de Raad van Europa (PACE) over de migratiecrisis. Het 
kabinet heeft kennis genomen van deze resoluties en onderschrijft veel 
van de elementen die daarin zijn verwoord, zoals aandacht voor mensen-
rechten, uitvoering van de EU-Turkije verklaring binnen de kaders van 
Europees- en internationaalrechtelijke verplichtingen, het nakomen van in 
EU-verband gemaakte afspraken over bijvoorbeeld herplaatsing en 
hervestiging, hervorming van het Europees asielsysteem zodat er sprake 
is van een eerlijkere verdeling van asielaanvragen en versterking van 
opvang in de regio. 

De migratiecrisis is één van de belangrijkste speerpunten van het kabinet, 
ook in haar rol als EU-voorzitter. De standpunten en de inzet van het 
kabinet zijn vervat in verschillende brieven aan het parlement, die ook 
raken aan verschillende elementen in de drie PACE-resoluties. Het meest 
recentelijk zijn deze standpunten vervat in de beantwoording van het 
schriftelijk overleg met de Tweede Kamer over de uitvoering van de 
afspraken tussen de Europese Unie en Turkije over 
migratiebeheer (d.d. 17 mei 2016, Tweede Kamer documentnummer 
2016D19559) en het antwoord op nadere vragen van uw Kamer over de 
Europese aanpak van de vluchtelingencrisis (d.d. 12 mei 2016, referentie 
158327.02u). 
Daarnaast verwijst het kabinet graag naar de reactie op het verzoek van 
het lid Gesthuizen om een brief over berichtgeving van mensenrechten-
schendingen bij uitzetting naar Turkije (d.d. 20 april 2016, Tweede Kamer 
zaaknummer 2016Z08119) en de reactie op het verzoek van het lid 
Voordewind over berichtgeving over voedseltekorten in een vluchtelin-
genkamp op Lesbos, waarin ook wordt ingegaan op uitvoering van de 
EU-Turkije verklaring en de situatie op de Griekse eilanden d.d. 13 april 
2016 (Tweede Kamerstuk 21 501-20, nr. 1114). 
Ook verwijst het kabinet naar de Kamerbrief over de humanitaire situatie 
op de Balkan (d.d. 2 maart 2016, Tweede Kamerstuk 21 501-20, nr. 1112), 
de beantwoording van vragen van uw Kamer over de afspraken tussen de 
EU en Turkije inzake de vluchtelingencrisis (d.d. 29 februari 2016 referentie 
158347.05u) en, tot slot, de Tweede Kamerbrief d.d. 8 september 2015 
waarin het kabinet zijn visie op een Europese aanpak van de migratiecrisis 
uiteenzet. 

Tijdens het beleidsdebat inzake internationale veiligheid dat op 31 mei a.s. 
in uw Kamer plaatsvindt, kunnen wij nader van gedachten wisselen over 
de resoluties. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
A.G. Koenders
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