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totstandgekomen Protocollen bij het
Noord-Atlantisch Verdrag inzake de toetreding
van de Republiek Albanië en de Republiek
Kroatië (Trb. 2008, 162)

A VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR
BUITENLANDSE ZAKEN, DEFENSIE EN ONTWIKKELINGSSAMEN-
WERKING1

Vastgesteld 3 februari 2009

Het voorbereidend onderzoek geeft de commissie aanleiding tot het
maken van de volgende opmerkingen en het stellen van de volgende
vragen.

De leden van de SP-fractie hebben met belangstelling kennis genomen
van het voornemen van de Nederlandse regering in te stemmen met de
uitbreiding van de NAVO met twee nieuwe lidstaten, te weten Kroatië en
Albanië. Deze leden hebben hierover een drietal vragen die met name
voortvloeien uit de plenaire behandeling van het wetsvoorstel in de
Tweede Kamer.

Tijdens dit debat stelde de regering dat het nog onduidelijk is of er über-
haupt een nieuw strategisch concept komt. Dat houdt in dat de geplande
uitbreiding van de NAVO nog plaatsvindt onder het oude, huidige, strate-
gisch concept. Zou de regering kunnen verduidelijken hoe de uitbreiding
van Albanië en Kroatië hierin past?

Welke concrete geopolitieke doelen worden er met de geplande uitbrei-
dingsronde bereikt? Zijn er naast het veronderstelde effect op de stabiliteit
op de Balkan ook andere doelen die met de uitbreiding gediend worden?

Tijdens de plenaire behandeling in de Tweede Kamer zei de regering daar-
over het volgende: «Er zijn inderdaad overeenkomsten tussen het NAVO-
uitbreidingsproces en het EU-uitbreidingsproces. Er zijn ook overeenkom-
sten tussen de NAVO en de EU.

1 Samenstelling:
Van den Berg (SGP), Van der Linden (CDA),
Dupuis (VVD), Rosenthal (VVD), Ten Hoeve
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Beide zijn een uitdrukking van een zelfde
waardegemeenschap.» Wat bedoelt de rege-
ring precies met deze uitdrukking? Kan het
NAVO-lidmaatschap als voorportaal gezien
worden van het EU-lidmaatschap? En wat
heeft dit in het geval van Albanië voor
concrete gevolgen?

De voorzitter van de commissie,
De Graaf,

De griffier van de commissie,
Hamilton
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