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Verslag Raad Buitenlandse Zaken van 12 december 2022

Aanleiding

Het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 12 december 2022

Geadviseerd besluit

Uw akkoord met het verslag en ondertekening van de aanbiedingsbrieven aan de

voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer

Kernpunten

op 12 december vond de Raad Buitenlandse Zaken RBZ plaats De Raad sprak
over de Russische agressie tegen Oekraine en Iran Onder current affairs stonden

de punten Moldavie mensenrechten Tunesie Zuidelijk Nabuurschap Global

Action Plan Global Gateway en Europese Vredesfaciliteit De Hoge

Vertegenwoordiger HV onderstreepte het belang van mensenrechten en zette

kort zijn visie uiteen over de andere current affairs agendapunten Er was

vanwege tijdgebrek geen gelegenheid voor lidstaten om op de punten van de HV

te reageren In de marge van de Raad vond daarnaast een ministeriele

bijeenkomst plaats met de landen van het Oostelijk Partnerschap Deze

bijeenkomst werd voorbereid tijdens een ontbijt met de EU27 lidstaten Ten slotte

sprak de minister tijdens de lancering van de Team Europe Initiatives TEI voor

de Centrale Mediterrane Migratie Route CMR en de West Mediterrane Migratie
Route WMR

Tevens wordt de Kamer middels dit verslag gemformeerd over de voortgang van

de EUMCAP in Armenie en over de volgende toezeggingen

Toezegging om in het verslag van de aankomende RBZ terug te komen op

de uitvoering van de mode Brekelmans Mulder over het zich binnen de EU

inzetten voor een Europese versie van de OFAC inciusief de rol van de

EDEO daarbij TZ202212 055

Toezegging om in een van de volgende verslagen van de RBZ de Kamer te

informeren over de stand van zaken ten aanzien van de groep van de 650

Afghanen die door EU Udstaten zouden worden opgenomen TZ202212

056
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3 Toezegging om in het verslag RBZ terug te komen op de vraag welke EU

lidstaten al de stap hebben gezet tot de erkenning van de Armeense

genocide TZ202212 057

Toezegging de Kamer in het verslag van de voigende Raad Buitenlandse

Zaken van 12 december 2022 te informeren over de wijze waarop de

Raad van Europa omgaat met medewerkers met een vast contract

TZ202211 189

Toezegging binnen vier weken de Kamer te informeren over de

mogeiijkheden om de Isiamitische Revolutionaire Gardetroepen ais

terroristische organisatie te sanctioneren BZ Begrotingsbehandeling op

24 november 2022
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Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden
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