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Hierbij bied ik u de geannoteerde agenda aan van de informele Raad 
Algemene Zaken van 23 en 24 juli 2015. 
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GEANNOTEERDE AGENDA INFORMELE RAAD ALGEMENE ZAKEN 
VAN 23 en 24 JULI 2015 

Voorzitterschapsprogramma Luxemburg 

Tijdens de informele Raad Algemene Zaken (RAZ) zal Luxemburg, dat op 
1 juli jl. het voorzitterschap van de Raad van de EU heeft overgenomen, 
zijn nationale voorzitterschapsprogramma presenteren. 
Het Luxemburgse voorzitterschapsprogramma, onder het thema «Een 
Unie voor de burgers», is opgebouwd rond zeven aandachtsgebieden: 
1. het stimuleren van investeringen voor het aanjagen van groei en 

werkgelegenheid; 
2. het verdiepen van de sociale dimensie van de Unie; 
3. het beheren van migratie, vrijheid, recht en veiligheid; 
4. het stimuleren van de interne markt door de nadruk te leggen op de 

digitale dimensie ervan; 
5. het plaatsen van het concurrentievermogen van de EU in een 

mondiaal en transparant kader; 
6. het bevorderen van duurzame ontwikkeling; en 
7. het versterken van de aanwezigheid van de EU op het wereldtoneel. 

Per aandachtsgebied wordt in het voorzitterschapsprogramma een aantal 
prioriteiten geïdentificeerd. 

Het Luxemburgse voorzitterschap benadrukt dat de strategische agenda 
van de Europese Raad de belangrijkste doelstellingen voor de Unie voor 
de komende vijf jaar vastlegt en als basis fungeert voor de werkpro-
gramma’s van de Europese instellingen. Het Luxemburgse voorzitter-
schapsprogramma is dan ook opgesteld met het oog op tenuitvoerlegging 
van de strategische agenda, en tegelijkertijd ook rekening houdend met 
de beleidslijnen van de voorzitter van de Europese Commissie, het 
Commissie werkprogramma en het werk van het huidige triovoorzitter-
schap (Italië, Letland en Luxemburg). 

Het kabinet is van mening dat de Commissie, de Raad en het Europees 
parlement gezamenlijk moeten aankoersen op concrete resultaten op de 
vijf doelstellingen van de strategische agenda, die tot zichtbare verbe-
tering leiden voor Europese burgers en bedrijven. Het kabinet zet de 
strategische agenda dan ook centraal in de aanloop naar en tijdens het 
Nederlands voorzitterschap van de EU. 
Een discussie over het Luxemburgs voorzitterschapsprogramma wordt 
niet verwacht. 

Inter-institutioneel akkoord 

Het voorzitterschap zal tijdens de informele Raad Algemene Zaken 
terugkoppelen over de eerste gespreksrondes tussen Raad, Europees 
parlement en de Commissie over het interinstitutioneel akkoord betere 
regelgeving. Eerste besprekingen hebben reeds plaatsgevonden. 

Het kabinet hecht aan totstandkoming van interinstitutionele akkoord 
betere regelgeving. Het BNC-fiche over het interinstitutioneel akkoord 
betere regelgeving is uw Kamer reeds toegegaan (22 112 nr 1984) en is 
uitgangpunt voor de kabinetsinzet. Het kabinet hecht eraan dat de 
bespreking van het Commissie Werkprogramma 2016 in Raadskader 
plaats heeft en dat over de bespreking van het Commissiewerkpro-
gramma in Raadsverband nadere procedurele afspraken worden 
vastgelegd. 
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5 presidenten rapport 

Tijdens de informele Raad Algemene Zaken zal worden stilgestaan bij het 
in juni van dit jaar verschenen rapport van de vijf voorzitters (ECB, 
Eurozone Top, Eurogroep, Commissie en Europees parlement) inzake de 
EMU. 

Uw Kamer is eerder geïnformeerd over de appreciatie van het kabinet van 
dit rapport (referentie: minbuza-2015.324265). Zoals daarin geschetst vindt 
het kabinet het positief dat het rapport de focus legt op de korte termijn en 
niet wordt voorgesteld nu besluiten te nemen ten aanzien van de lange 
termijn. De voorstellen op economisch terrein sluiten wat de korte termijn 
betreft ook grotendeels aan bij de speerpunten van het kabinet. Het 
kabinet is meer gereserveerd over een aantal denkrichtingen die in het 
rapport worden beschreven voor de langere termijn.
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