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BiJIagen
1 Kamerbrief TK update ka

2 Kamerbrief EK update ka

Aanieiding
Voor de MR van 4 november was bet besluit om geen bod uit te brengen voor de

vestiging van AMLA in Nederland geagendeerd U heeft het aanbiedingsformulier
voor de MR alsmede de Kamerbrieven ondertekend U had twee opmerkingen bij
de brieven Deze opmerkingen zijn verwerkt en de nieuwe versies zijn nu

geagendeerd voor de MR van 11 november

Beslispunten
• Gaat u akkoord met de toevoeoinoen in de brieven voor de Eerste en Tweede

Kamer bijiage 1 en 2 over het besluit geen bod in te dienen voor AMLA

• Wij verzoeken u de brieven aan beide Kamers te ondertekenen zodat ze op

de dag van de behandeling in de ministerraad verzonden kunnen worden

• Wij verzoeken u het MR formulier opnieuw te tekenen omdat de datum van

aanbieding is gewijzigd
• Graag ook uw akkoord voor openbaarmaking van bijgevoegde eerdere nota

en de nu voorliggende nota conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking
nota s Omiijnde delen worden voorafgaand aan openbaarmaking onzichtbaar

gemaakt

Kernpunten
• Bij de eerdere versie van de Kamerbrieven heeft u verzocht om een passage

op te nemen over andere mogeiijke sterke kandidaten voor AMLA In de

brieven is de volgende zin toegevoegd
o Ik heb er vertrouwen in dat andere kandidaten een sterk bod kunnen

uitbrengen zodat AMLA op een locatie wordt gevestigd die

tegemoetkomt aan wat de autoriteit nodig heeft om snel en goed te

kunnen functioneren in het belang van de Europese burger
• U heeft gevraagd of de brief ook mede namens de minister van Buitenlandse

Zaken ondertekend kan worden Dit is toegevoegd en afgestemd met BZ

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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