
Relatie tussen OVSE, EU en Raad van Europa

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 maart 2001

Tijdens het Europa debat in de Eerste Kamer op 28 november jl. werd
door de leden Van der Linden, Van Eekelen, Jurgens, Kohnstamm,
Zwerver en Veling een motie ingediend. Hierin werd de Regering verzocht
haar visie uiteen te zetten over de positie van de Europese Unie (EU),
Raad van Europa (RvE), West-Europese Unie (WEU) en Organisatie voor
Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), in het licht van de
ongewenste overlapping in het werk van de internationale organisaties
die zich bezighouden met Europese samenwerking en met de bevordering
van Europese waarden als democratie, rechtsstaat en rechten van de
mens. Tevens werd verzocht om de visie van de Regering ten aanzien van
de vraag welke rol deze organisaties zouden moeten vervullen, welke rol
zij zien voor de parlementaire assemblees en welke vormen van samen-
werking mogelijk zijn om overlapping, verspilling van middelen en
menselijke inzet te voorkomen en daardoor de Europese samenwerking te
bevorderen.

De gevraagde notitie gaat hierbij. Deze bouwt voort op eerdere brieven
van 15 augustus 1997 (Raakvlakken EU, RvE en OVSE op het gebied van
de menselijke dimensie, no. 25 472, nr. 1), van 13 juli 1998 (Relatie
OVSE–RvE, no. 25 668, nr. 7) en van 4 december 2000 (Ontwikkelingen in
de RvE, no. 25 668, nr. 16). Op korte termijn zal een notitie worden
toegestuurd over de recente ontwikkelingen in de OVSE en de visie van de
Regering hierop. Tevens meld ik u in dit kader dat de Kamer een notitie
over conflictpreventie toe zal gaan.

Tegen deze achtergrond is in de bijgevoegde notitie doelbewust gekozen
voor een beschouwing op welke wijze de Europese Unie, de Raad van
Europa en de OVSE samenwerken op het terrein van het bevorderen van
democratie, rechtsstaat en rechten van de mens inclusief de rol van de
diverse parlementaire assemblees daarbij – en in welke mate – er sprake
is van onwenselijke overlapping.
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Met de besluiten van de ministeriële Raad van de WEU in Marseille op
13 november jl. en de besluiten van de afgelopen Europese Raad van
Nice, is de WEU de facto op weg een slapende organisatie te worden,
waarvan de operationele elementen zich thans in een proces van
overdracht aan de EU bevinden. Om die reden is er geen sprake meer van
raakvlakken van de WEU met de andere onderscheiden organisaties op
het gebied van mensenrechten, democratie en rechtsstaat, maar nog wel
ten aanzien van de parlementaire dimensie. Hierop wordt aan het eind
van de notitie ingegaan.

De Minister van Buitenlandse Zaken,
J. J. van Aartsen
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