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Aanleiding

Aanvraag van een breed beleidsdebat met de minister van Buitenlandse Zaken

door lid Van DIjk SP van de commissie BuZa van de Tweede Kamer en verzoek

van lid Sjoerdsma D66 om daaraan voorafgaand een beleidsbrief van de Minister

van Buitenlandse Zaken te ontvangen over de plannen op het terrein van

Buitenlandse Zaken In het coalltleakkoord

Geadviseerd besluit

Uw akkoord met verzending van bijgevoegde beleidsbrief aan de Tweede Kamer

op 4 maart 2022

Kernpunten

Bijgevoegd treft u de laatste versie van de beleidsbrief waarin uw opmerkingen
van 3 maart zijn verwerkt De wijzigingen zijn geel gemarkeerd

De bijgevoegde beleidsbrief is samen met ESA opgesteld op basis van het

coalitieakkoord en met inachtneming van de door u gefomnuleerde wensen in de

voorbesprekingen Op uw aanwijzing is het leidmotief van deze brief de noodzaak

om Europa geopolitiek handelingsbekwaam te maken gezien de grote uitdagingen
waar Europa mee wordt geconfronteerd De inhoud is breed binnen het ministerie

van Buitenlandse Zaken en interdepartementaal afgestemd

Als gevolg van de oorlog in Oekraine zijn de afgelopen week wijzigingen

doorgevoerd ten opzichte van de versies die u eerder toekwamen De

hoofdboodschappen zijn goeddeels in tact gebleven maar toon en urgentie zijn

aanzienlijk aangescherpt

Graag brengen we nog de volgende twee specifieke punten onder uw aandacht

Internationale en diplomatieke belangen
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Datum

□4 03 2022

Internationale en diplomatieke belangen

U verzocht eerder ten aanzien van het SGP exact de passage uit het

regeerakkoord aan te houden In lijn met de brief die MinRN deze week

aan de Kamer stuurt is de laatste zin van de paragraaf over het SGP iets

gewijzigd

Onze Referentie

2022Z00368

Toelichting

In de brief wordt hoofdzakelijk ingegaan op de onderdelen uit het coalitieakkoord

waarvoor u als minister van Buitenlandse Zaken primair verantwoordelijk bent

Europese Unie en buitenlandse zaken Waar de brief aan beleidsterreinen van

andere bewindspersonen raakt wordt dit expliciet vermeld en wordt naar

aanvullende beleidsnota s verwezen Ook wordt op onderdelen verwezen naar een

nadere uitwerking van uw beleid in beleidsnota s die nog in voorbereiding zijn
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