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Zeer geachte Voorzitter,

Hierbij heb ik de eer u aan te bieden de reactie van de regering op het interimadvies
van de Adviesraad Intemationale Vraagstukken over de vraag welke onderwerpen
voldoende aandacht moeten krijgen bij de opstelling van de agenda van het
toekomstdebat van de Europese Unie.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Aan de Waamemend Voorzitter van de
Adviesraad illtemationa1e Vraagstukken

Prof. mr F.R.J.J. Andriessen
Postbus 20061
2500 EB Den Haag

Den Haag, november 2001

Op 9 november 2001 bracht de Adviesraad illtemationa1e Vraagstukken (AN) een
interimadvies uit over de vraag welke onderwerpen naar de mening van de AN
vo1doende aandacht moeten krijgen bij de opstelling van de agenda van het
toekomstdebat van de Europese Unie. De AN bracht dit interimadvies uit in reactie op
de vraag van de regering van 19 juli 2001 om haar te adviseren over prob1emen
genoemd in de Verklaring voor de S10takte betreffende de toekomst van de Europese
Unie. Mede namens de Minister van Defensie, de Minister voor
Ontwikkelingssamenwerking en de Staatssecretaris van Buiten1andse Zaken wi1 ik de
Adviesraad gaame mijn dank voor het uitgebrachte interimadvies overbrengen. De
regering waardeert het zeer dat de AIV erin is ges1aagd het interimadvies zodanig
tijdig uit te brengen, dat het kan worden betrokken bij haar definitieve
standpuntbepaling voor de Europese Raad van Laken.
De keuze van de te behande1en onderwerpen s1uit in het a1gemeen, zoa1s de AN
overigens ook ze1f aangeeft, goed aan bij hetgeen de regering in de Staat van de Unie
2002 naar voren heeft gebracht. ill de op 8 juni j1. aan de Tweede Kamer gezonden
notitie betreffende de toekomst van de Europese Unie werkt de regering de, ook in de
Staat van de Unie 2002 genoemde en in het AN -interimadvies gere1eveerde, veertien
inhoude1ijke prioriteiten nader uit. Deze punten kunnen in de visie van de regering op
termijn in een Europese grondwet - een ordenende constitutie - worden vastge1egd.
Ter voorbereiding op de Verk1aring van Laken werkt het voorzitterschap momenteel
aan een lijst van thema's en daaraan gere1ateerde vragen, die
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uiteindelijk in genoemde Verklaring kunnen worden opgenomen. De regering is van
oordeel dat deze thema' s en vragen in ieder geval ruimte moeten bieden voor
behandeling van (de overgrote meerderheid van) de door de AN genoemde
onderwerpen. Behandeling van deze onderwerpen past in het algemeen goed in de
door de regering voorgestane behandeling van de bredere thema's legitimiteit en
democratie en de coherentie van het externe optreden van de Unie. Overigens
waardeert de regering het zeer dat de AN de keuze voor behandeling van deze bredere
thema's uitdrukkelijk onderschrijft en hierover (terecht) opmerkt dat deze keuze het
functioneren van de Europese Unie in de kern raakt.
De regering deeIt de analyse van de AN dat het, vanwege de gebeurtenissen op 11
september 2001, onvermijdelijk is dat het onderwerp "terrorismebestrijding c.q.
veiligheid" een belangrijke plaats op de agenda van het toekomstdebat krijgt. Zij is het
eens met de opmerking van de AN dat ervoor gewaakt moet worden dat de aandacht
voor eventuele actuele onderwerpen ten koste gaat van een gedegen behandeling van
het functioneren van de Europese Unie.
Wellicht ten overvloede zij opgemerkt dat, nu de AN aantekent dat hij aan een groot
aantal van de voor behandeling in de Conventie voorgestane onderwerpen reeds in
eerdere adviezen aandacht heeft besteed, de regering op bedoelde adviezen ook al in
eerdere instantie heeft gereageerd.

J.J. van Aartsen

Minister van Buitenlandse Zaken
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