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De vaste commissies voor Europese Samenwerkingsorganisaties1 en voor
Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking2 hebben
met belangstelling kennisgenomen van het kabinetsstandpunt inzake de
hervormingen van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens
(EHRM) en de toetreding van de Europese Unie tot het Europees Verdrag
tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM) (32 500 V, Y).
Naar aanleiding daarvan hebben zij de minister van Buitenlandse Zaken
op 8 november 2011 een brief gestuurd en een gelijkluidende brief aan de
minister van Veiligheid en Justitie.
De minister van Buitenlandse Zaken heeft, mede namens de minister van
Veiligheid en Justitie, op 14 december 2011 gereageerd.
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Samenstelling Europese Samenwerkingsorganisaties:
Holdijk (SGP), Van der Linden (CDA),
Broekers-Knol (VVD), Terpstra (CDA), Kox (SP),
Nagel (50PLUS), Elzinga (SP), Koffeman
(PvdD), Kuiper (CU), Strik (GL) (voorzitter),
K.G. de Vries (PvdA), Knip (VVD), Martens
(CDA), Backer (D66), Th. de Graaf (D66), De
Boer (GL), De Lange (OSF), Schrijver (PvdA)
(vice-voorzitter), Postema (PvdA)), M. de
Graaff (PVV), Sörensen (PVV), Popken (PVV),
Van Rey (VVD) en Swagerman (VVD).
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Samenstelling Buitenlandse Zaken, Defensie
en Ontwikkelingssamenwerking:
Holdijk (SGP), Van der Linden (CDA),
Broekers-Knol (VVD), Franken (CDA) (vicevoorzitter), Nagel (50Plus), Van Kappen (VVD)
(voorzitter), Koffeman (PvdD), Kuiper (CU),
Smaling (SP) (vice-voorzitter), Strik (GL),
Vliegenthart (SP), K.G. de Vries (PvdA), Knip
(VVD), Martens (CDA), Van Boxtel (D66), Th. de
Graaf (D66), Ganzevoort (GL), De Lange (OSF),
Koole (PvdA), Schrijver (PvdA), Vlietstra
(PvdA), M. de Graaf (PVV), M. de Graaff (PVV),
Sörensen (PVV) en Bröcker (VVD).
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De commissies brengen bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk
overleg.
De griffier voor dit verslag,
Fred Bergman
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BRIEF AAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN
Den Haag, 8 november 2011
De vaste commissies voor Europese Samenwerkingsorganisaties en voor
Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking van de
Eerste Kamer hebben met belangstelling kennisgenomen van het
kabinetsstandpunt inzake de hervormingen van het Europese Hof voor de
Rechten van de Mens (EHRM) en de toetreding van de Europese Unie tot
het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens
(EVRM) (32 500 V,Y).
Naar aanleiding van deze schriftelijke uiteenzetting over het EHRM en het
EVRM zijn de commissies voornemens om in het vroege voorjaar van
2012 een beleidsdebat te organiseren over onder andere de onderwerpen
waaraan het kabinet in de brief refereert: de bevoegdheden en de
toekomst van het EHRM, (de toetreding van de EU tot) het EVRM, uw visie
op de «margin of appreciation» alsook op de positie van het Comité van
Ministers.
Tot die tijd vertrouwen de leden van de commissies erop dat het kabinet
niet instemt met concrete voorstellen die op bovengenoemde onderwerpen zien. In dit verband wijst de commissie u ook op het verzoek
hiertoe dat mondeling is geuit tijdens de Algemene Europese Beschouwingen van 19 april jl, alsook tijdens een overleg op 28 juni jl. in de Eerste
Kamer met de commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking over het mensenrechtenbeleid van de Nederlandse
regering en schriftelijk per brief aan u d.d. 5 juli 2011 inzake de voorgenomen procedure bij opvolging van de motie Bemelmans (ons kenmerk
148881u).
De leden van de vaste commissies voor Europese Samenwerkingsorganisaties en de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en
Ontwikkelingssamenwerking zien uw reactie op het verzoek niet op de
feiten vooruit te lopen graag binnen vier weken tegemoet.
Een gelijkluidende brief gaat de minister van Veiligheid en Justitie toe.
Voorzitter van de vaste commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties,
mw. dr. M. H. A. Strik
Voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse zaken, Defensie en
Ontwikkelingssamenwerking
Generaal-majoor der mariniers (b.d.) F. E. van Kappen
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN
Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 14 december 2011
Graag bied ik u de reactie aan op het verzoek van de vaste commissie
voor Europese Samenwerkingsorganisaties en voor Buitenlandse Zaken,
Defensie en Ontwikkelingssamenwerking van 8 november 2011 met
kenmerk 148791.03Ubetreffende «Reactie kabinetsstandpunt inzake de
hervormingen van het EHRM en de toetreding van de EU tot het EVRM».
Het beleidsdebat over de brief inzake de hervormingen van het EHRM zal
het kabinet graag met u voeren. U vraagt het kabinet tot de bespreking in
uw Kamer op 13 maart 2012 niet in te stemmen met concrete voorstellen
die op de volgende onderwerpen zien: de bevoegdheden en de toekomst
van het EHRM, (de toetreding van de EU tot) het EVRM, uw visie op de
«margin of appreciation» alsook op de positie van het Comité van
Ministers.
Het kabinet voorziet op korte termijn geen besluiten over de door u
genoemde onderwerpen. Mocht hiertoe alsnog noodzaak ontstaan dan zal
uw Kamer hierover worden geïnformeerd.
Mede namens de minister van Veiligheid en Justitie,
De minister van Buitenlandse Zaken,
U. Rosenthal
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