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Nr. 1199 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 17 maart 2017 

Hierbij bied ik u aan, mede namens de Minister president, de geanno-
teerde agenda van 60 jaar Verdragen van Rome d.d. 25 maart 2017. 

De Minister van Buitenlandse Zaken,
A.G. Koenders 
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GEANNOTEERDE AGENDA VOOR DE VIERING VAN 60 JAAR 
VERDRAG VAN ROME OP 25 MAART 2017  

Tijdens de informele top van de 27 staats- en regeringsleiders op 25 maart 
in Rome ter gelegenheid van de ondertekening van het Verdrag van Rome 
in 1957 zal worden stilgestaan bij de verworvenheden van 60 jaar 
Europese samenwerking, alsmede de uitdagingen waar de EU zich op dit 
moment en in de komende jaren mee geconfronteerd ziet. 

Zoals eerder aangekondigd zal een verklaring worden vastgesteld 
waarvoor Nederland in Benelux verband een bijdrage heeft geleverd (zie 
o.a. Kamerstuk 21 501-20, nr. 1194 en Kamerstuk 21 501-20, nr. 1192). Er 
zullen geen formele besluiten vallen. 

Conform de toezegging van de Minister-President tijdens het debat over 
de bijeenkomst van de 27 regeringsleiders in Bratislava op 16 september 
2016 (Handelingen II 2015/16, nr. 111, item 10), zal de verklaring die bij die 
gelegenheid zal worden vastgesteld u op korte termijn ter vertrouwelijke 
inzage toegaan (Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij 
het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer bij Kamerstuk 21 501-20, 
nr. 1197). 

Wat het kabinet betreft is het van belang dat deze verklaring aansluit bij de 
eerdere verklaring van Bratislava en de daarin genoemde inhoudelijke 
prioriteiten, en dat een aantal kernelementen van de samenwerking in EU 
verband benadrukt wordt, zoals de waarden van de EU – inclusief 
rechtsstaat – en het belang van goed functionerende instellingen en sterke 
lidstaten. Tevens gaat het om het belang van de daadwerkelijke uitvoering 
van hetgeen in Europees verband is afgesproken. Deze elementen zijn 
conform de inzet van het kabinet voor de top in Bratislava (zie Kamerstuk 
21 501-20, nr. 1143).
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