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Vragen van de leden Jurgens (PvdA),
Van der Linden (CDA), Hoekzema
(VVD), Schuyer (D66), Platvoet
(GroenLinks), Kox (SP), Van
Middelkoop (ChristenUnie),
Hessing (LPF), Ten Hoeve (OSF) op
2 februari 2005 meegedeeld aan de
staatssecretaris voor Europese Zaken
over het Europees Grondwettelijk
Verdrag.

1
Beschikt u over het nieuwe Europese
constitutionele verdrag in handzaam
gebonden formaat?

2
Zo nee, hoe verklaart u dat, ruim drie
maanden na de vaststelling van de
tekst, zo’n uitgave niet voorhanden
is?

3
Overweegt u stappen te ondernemen
om de beschikbaarheid van het
verdrag in boekvorm te bespoedigen
met het oog op het te houden
referendum/ de te voeren campagne?

4
Overweegt u een «populaire» versie
van het verdrag beschikbaar te stellen
aan de burgers?

5
Kunt u informatie verstrekken over de
wijze waarop andere lidstaten het te
houden referendum in dit opzicht
voorbereiden?

Antwoord

Antwoord van de heer Nicolaï
(Staatssecretaris voor Europese
Zaken). (Ontvangen 11 februari 2005)

1 en 2
Ja, de teksten van het grondwettelijk
verdrag zijn samengebracht in het
publicatieblad van de Europese Unie.
Deze teksten zijn bovendien
eenvoudig te raadplegen via het
internet (www. grondweteuropa.nl).
Voorts zijn handzame formaten
beschikbaar of in voorbereiding bij
verscheidene uitgevers, waaronder
de «Europocket» van uitgeverij
Kluwer.

3
De beschikbaarheid van het verdrag
en de informatie daarover met het
oog op het referendum is bij wet
ondergebracht bij de onafhankelijke
referendum-commissie. Dit doet niet
af aan de bestaande beschikbaarheid
van verdragsteksten onder meer via
internet en reguliere
wettenpublicaties.

4
Het opstellen van een samenvatting
van het grondwettelijk verdrag is een
taak die bij wet aan de onafhankelijke
referendumcommissie is
opgedragen. De regering is van
mening dat deze samenvatting
beschouwd kan worden als een
«populaire» versie van het verdrag.

5
In andere lidstaten vindt
publieksvoorlichting op een
vergelijkbare wijze plaats. De
toegankelijkheid van de
verdragsteksten is verzekerd via
toegang tot uitgaven van uitgeverijen
en toegang via het internet. Voorts is
in verscheidene lidstaten een
handzame samenvatting van het
Grondwettelijk Verdrag verschenen of
in voorbereiding.
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Vragen door de leden der Kamer gesteld overeenkomstig artikel
140 van het Reglement van Orde, en de daarop door de regering
schriftelijk gegeven antwoorden
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