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Geachte heer Grapperhaus,
De commissie voor Europese zaken heeft op 8 oktober 2019 een commissiebrief gericht aan de minister van Buitenlandse Zaken over de beantwoording van het toezeggingenrappel.1 In deze brief is
onder andere ingegaan op de toezeggingen T01941 en T02584, beide over de toetreding
van de EU tot het EVRM. De leden van de fractie van de PVV hebben naar aanleiding van de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad 7 en 8 oktober 20192 nog de volgende nadere vragen. De leden
van de fractie van FVD sluiten zich hierbij aan.
De leden van de fractie van de PVV verwijzen naar de paragraaf 5 over de toetreding van de EU tot
het EVRM, waarin op p. 5 het volgende wordt medegedeeld:
“De Commissie heeft hier gehoor aan gegeven en voorstellen gedaan voor mogelijke oplossingen
voor de bezwaren van het EU-Hof. Het Voorzitterschap heeft op grond daarvan een voorstel gedaan
voor onderhandelingsrichtsnoeren – ter aanvulling op het in 2010 vastgestelde onderhandelingsmandaat – op grond waarvan de onderhandelingen met de Raad van Europa hervat kunnen worden.
Daarnaast heeft het voorzitterschap ook een lijst elementen voorgesteld waar interne regels tussen
de Unie en de lidstaten over moeten worden vastgesteld om de toetreding te faciliteren. Het Voorzitterschap voorziet vaststelling van de voorgestelde aanvullende onderhandelingsrichtsnoeren tijdens
de JBZ-Raad van 7 oktober a.s. en vraagt de Raad ermee in te stemmen dat de onderhandelingen
op basis daarvan hervat zullen worden. Daarnaast stelt het voorzitterschap voor dat op Raadswerkgroep niveaubesprekingen over de interne regels gevoerd worden, parallel aan de onderhandelingen
die in Raad van Europa verband worden gevoerd. Het kabinet is voorstander van een zo snel mogelijke toetreding van de EU tot het EVRM en kan instemmen met het hervatten van de onderhandelingen hierover.”
Deze leden ontvangen graag alle documenten hieromtrent met nieuwe voorstellen, aanvullingen,
etc.
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Het kabinet geeft aan in te kunnen stemmen met het hervatten van de onderhandelingen. De leden
van de fractie van de PVV vragen het kabinet nader te beargumenteren op welke gronden zij de
voorstellen voor de onderhandelingsrichtsnoeren en de voorstellen voor de mogelijke oplossing onderschrijft.
De commissie ziet graag de beantwoording van bovenstaande vragen van de leden van de fractie
van de PVV tegemoet binnen vier weken na dagtekening van deze brief.
Een afschrift van deze brief wordt tevens aangeboden aan de minister van Buitenlandse Zaken.
Hoogachtend,

M.G.H.C. Oomen-Ruijten
Voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken

