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Aanleiding

• Toezegging MP tijdens Algemene Politieke Beschouwingen om de Kamerte

infomneren over de stand van zaken van het EU Mercosur akkoord

• Verzoek Kamerlid Teunissen op 4 oktober jl om een Kamerdebat

waarvoor onvoldoende steun bleek bij de andere fracties en een brief

over het EU Mercosur akkoord hetgeen door de Voorzitter werd

genoteerd ter doorgeleiding aan het kabinet

Geadviseerd besluit

Uw akkoord met bijgaande kamerbrief waarmee wordt voldaan aan de toezegging
van MP en het verzoek van Kamerlid Teunissen

Kernpunten

• Bij de Geannoteerde Agenda voor de informele RBZ Handel die op 14

oktober jl naar de Kamer ging was de reguliere voortgangsrapportage

handelsakkoorden gevoegd Deze geeft de laatste stand van zaken t a v

het EU Mercosur akkoord In de voorliggende Kamerbrief wordt de stand

van zaken op hoofdlijnen herhaald

• Er is momenteel geen sprake van nieuwe ontwikkelingen dat wordt ook in

de Kamerbrief herhaald

• Kamerlid Teunissen legde verband met uw brief van 20 juni jl aan de

Europese Commissie over een actief handelsbeleid Ook noemde zij de

mogelijke splitsing van het Mercosur akkoord waarover recent in de pers

is gespeculeerd
• U geeft aan dat het aan de Commissie is een voorstel te doen aan de

Raad ook wat betreft het voorleggen van een of meerdere akkoorden aan

de Raad Zover bekend heeft de Commissie hierover nog niet besloten

• U herhaalt dat het kabinet pas een standpunt inneemt over het EU

Mercosur akkoord als dit daadwerkelijk aan de Raad wordt aangeboden
voor besluitvorming

Plandatum Deadline Kamer

Begrotingsbehandeling BHOS

Binnengekomen op

22 September 2022 en 4 oktober

2022
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