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Geachte heer Van der Steur,
Op 5 juli 2016 heeft de Eerste Kamer der Staten-Generaal de brief van de voorzitters van de
vaste commissies voor Immigratie & Asiel/JBZ-raad en voor Veiligheid en Justitie van 30 juni
2016 aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal aan de orde gebracht.1
Middels deze brief adviseerden de vaste commissies de Kamer om in te stemmen met de
volgende ontwerpraadsbesluiten, zoals verwoord in het instemmingsverzoek in uw brief van 20
juni 20162:
- Voorstel voor een besluit van de Raad waarbij de Republiek Oostenrijk en Roemenië worden
gemachtigd, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van Peru tot het Verdrag van
's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale
ontvoering van kinderen te aanvaarden (Interinstitutioneel dossiernummer: 2016/0168 (NLE)3;
- Voorstel voor een besluit van de Raad waarbij bepaalde lidstaten worden gemachtigd, in het
belang van de Europese Unie, de toetreding van Kazachstan tot het Verdrag van 's-Gravenhage
van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen
te aanvaarden (Interinstitutioneel dossiernummer: 2016/0169 (NLE)4;
- Voorstel voor een besluit van de Raad waarbij bepaalde lidstaten worden gemachtigd, in het
belang van de Europese Unie, de toetreding van de Republiek Korea tot het Verdrag van 'sGravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering
van kinderen te aanvaarden (Interinstitutioneel dossiernummer: 2016/0173 (NLE)5.
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Bij dezen breng ik u ervan op de hoogte dat de Kamer het advies heeft overgenomen6 met dien
verstande dat indien de finale tekst van de besluiten zoals aangenomen door de Raad afwijkt
van de tekst die aan de Kamer is voorgelegd, er geen instemming is verleend in de zin van
artikel 3 Goedkeuringswet van het Verdrag van Lissabon.

Hoogachtend,

Mr. A. Broekers-Knol
De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
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De brief van 30 juni 2016 is als hamerstuk afgedaan.

