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Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 20 februari

2023
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24 februari 2023
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Aanleiding

Het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken RBZ van 20 februari 2023

Geadviseerd besluit

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

voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer

Kernpunten

• Middels het verslag informeert u beide Kamers over de RBZ van 20 februari

2023 Onderstaande RBZ onderwerpen komen terug in het verslag
o Russische agressie tegen Oekrame

o Afghanistan
o Klimaat en energiediplomatie
o Current affairs Iran

o Ontbijt met Russische oppositie activist Kasparov

o Lunch met Moldavische MinBZ

o De Raadsconclusies Grote Meren EU positie Chemische wapens

conventie en EU prioriteiten VN mensenrechtenfora 2023

• Verder bespreekt u de lancering van 2 EU missies nieuwe sancties Myanmar
en het financieringsplafond Europese Vredesfaciliteit

• In dit verslag komt u terug op toezegging tijdens debat steun OEK op 21

februari j l om te reageren op aangehouden motie van der Lee Piri over EU

gezant in Oekrame

Toelichting

• Gezien de agendering van klimaat en energiediplomatie en Afghanistan
zal R een kopie ter info ontvangen van het verslag

• N a v uw feedback is het zinsdeel over het sanctie HQ naar voren gehaald
voor een prominentere plek in de tekst De tekst zelf is behouden

gebleven om deze in lijn te houden met kamerbrief OEK deze week

• N a v uw feedback zijn de twee gesuggereerde zinnen toegevoegd aan

het stuk over Iran

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden
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