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Hierbij bied ik u de geannoteerde agenda aan van de informele Raad 
Algemene Zaken van 29 en 30 augustus 2013. 

De Minister van Buitenlandse Zaken,
F.C.G.M. Timmermans 
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Geannoteerde agenda informele Raad Algemene Zaken d.d. 
29–30 augustus 2013  

Tijdens de informele Raad Algemene Zaken (RAZ) is een gedachtewis-
seling voorzien over de aanloop naar de verkiezingen van het Europees 
Parlement volgend jaar en de relaties tussen het Europees Parlement en 
Raad. Naast de lidstaten zullen ook vertegenwoordigers van het Europees 
Parlement deelnemen aan een deel van het programma. Uw Kamer zal 
zoals gebruikelijk een verslag ontvangen. 

Het is de bedoeling van het Litouws Voorzitterschap, deels samen met 
vertegenwoordigers van het Europees Parlement, te discussiëren over 
mogelijkheden om de interesse van de Europese burger voor de verkie-
zingen voor het Europees Parlement te vergroten, mede in het licht van de 
afnemende opkomst bij de verkiezingen voor het Europees Parlement 
sinds 1979 en de huidige financieel-economische crisis. Daarbij wil het 
Voorzitterschap ook aandacht besteden aan de maatregelen die 
Commissie en Europees Parlement in recente resoluties en aanbevelingen 
hebben voorgesteld ter bevordering van de betrokkenheid van de burger 
bij de EU. In deze context zal ook worden gesproken over de versterking 
van democratische legitimiteit van de EU in het algemeen. 

Daarnaast zal worden gediscussieerd over de relaties tussen het Europees 
Parlement en Raad sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon, die zich kenmerken door een sterk toegenomen rol van het 
Europees Parlement. Op basis van de ervaringen van de afgelopen 
legislatuur, zal worden ingegaan op de inter-institutionele verhoudingen 
gedurende de volgende legislatuur van 2014 tot 2019. 

De Nederlandse visie ten aanzien van de democratische legitimiteit van de 
EU in het algemeen en de relaties met het Europees Parlement in het 
bijzonder, is neergelegd in de «Staat van de Europese Unie 2013» 
(Kamerstuk 33 551, nr. 1) en de kabinetsreactie op het AIV advies over de 
relaties met het Europees Parlement post Lissabon (Kamerstuk 33 400 V, 
nr. 124), en is meermaals met Uw Kamer besproken. Daarnaast is in het 
BNC fiche (Kamerstuk 22 112, nr. 1603) de kabinetsreactie op de recente 
Commissie-aanbevelingen voor de verkiezingen van het Europees 
Parlement in 2014 neergelegd. 

Tijdens de aanstaande informele RAZ zal Nederland benadrukken dat het, 
om de legitimiteit van de EU en betrokkenheid van de Europese burger te 
vergroten, essentieel is dat de EU resultaten boekt bij het oplossen van 
concrete en actuele problemen en zich richt op onderwerpen die een 
duidelijke meerwaarde op EU-niveau hebben (subsidiariteit). Daarnaast 
zal Nederland het belang van de rol van nationale parlementen bij de 
Europese besluitvorming, alsmede de noodzaak van transparante 
besluitvormingsprocessen met adequate voorbereiding, onderstrepen.
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