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Vragen van de leden Van Thijn
(PvdA), Kox (SP), Van der Linden
(CDA), Eigeman (PvdA), Hoekzema
(VVD), Schuyer (D66), Platvoet
(GroenLinks), Van Middelkoop
(ChristenUnie) en Ten Hoeve (OSF)
op 7 september 2006 meegedeeld
aan de Minister van Buitenlandse
Zaken inzake toetreding EU/EG tot
EVRM.

1
Bent u bekend met de motie voor een
resolutie inzake de toetreding van de
EG/EU tot het Europees Verdrag tot
bescherming van de rechten van de
mens en fundamentele vrijheden
(EVRM), die op initiatief van de leden
Van Thijn en Kox mede namens alle
(aanwezige) leden van de
Nederlandse delegatie op 27 juni
2006 is ingediend in de Parlementaire
Assemblee van de Raad van Europa?
Zo ja, kunt u meedelen of u dit
initiatief, als ook de inhoud en de
doelstelling van de motie
ondersteunt?

2
Bent u bereid dit parlementaire
initiatief onder de aandacht van de
Europese Ministers van Buitenlandse
Zaken te brengen en de toetreding
van de EG/EU tot het EVRM, zoals
tevens is afgesproken tijdens de
Derde Top Raad van Europa in
Warschau en geadviseerd in het
rapport Juncker «A sole ambition for
the European continent», weer
prominent(er) op de Europese

agenda te plaatsten? Zo ja, wanneer
bent u voornemens hieraan
uitvoering te geven?

3
Bent u bereid dit parlementaire
initiatief tevens vroegtijdig onder de
aandacht te brengen van het Comité
van Ministers van de Raad van
Europa? Zo ja, kunt u aangeven
wanneer u voornemens bent hieraan
uitvoering te geven?

Antwoord

Antwoord van de heer Bot (minister
van Buitenlandse Zaken). (Ontvangen
5 oktober 2006)

1
Ja. Het kabinet is voorstander van de
toetreding van de EU tot het EVRM en
beschouwt een eventuele resolutie
van de Parlementaire Assemblee als
een steun voor het standpunt van het
kabinet.

2 en 3
De aanbevelingen van Juncker –
waaronder de toetreding van de EU
tot het EVRM – zullen nader worden
besproken in de High level Follow-up
Group. Tot instelling van deze groep
is besloten tijdens de 116e
Ministeriële sessie van de Raad van
Europa op 19 mei jl. Zowel de EU als
de Raad van Europa zullen hierin zijn
vertegenwoordigd. Ik zal er op
toezien dat een uiteindelijke resolutie
van de Parlementaire Assemblee
betrokken zal worden in het werk van
deze groep.

Het verdrag tot vaststelling van een
Grondwet voor Europa beoogt
toetreding van de EU tot het EVRM.
Het kabinet acht het niet realistisch
dat EU-lidstaten in de huidige
fase van reflectie over een
verdragswijziging zouden instemmen
met een IGC die zich beperkt tot
alleen de kwestie van toetreding van
de EU tot het EVRM. In het kader van
de te verwachten discussie over een
verdragswijziging zal Nederland zich
inzetten voor toetreding van de EU
tot het EVRM.
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