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Vragen van de leden Jasper van Dijk (SP) en Teunissen (PvdD) aan de 
Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het 
bericht dat de Europese Commissie parlementen buitenspel wil zetten inzake 
het Mercosur verdrag (ingezonden 10 maart 2023). 

Vraag 1
Wat is uw oordeel over het artikel «Europese Commissie wil parlementen 
buitenspel zetten om export te beschermen»?1 

Vraag 2
Klopt het dat de Europese Commissie voornemens is het Mercosur verdrag te 
splitsen in een politiek gedeelte en een handelsgedeelte om de nationale 
parlementen (gedeeltelijk) te omzeilen? Zo ja, deelt u de mening dat dit 
onaanvaardbaar zou zijn? 

Vraag 3
Deelt u de mening dat nationale parlementen het laatste woord moeten 
krijgen in de ratificatie van volledige handelsverdragen, conform de aangeno-
men motie Teunissen (Kamerstuk 21501-02, nr. 2618)? Zo ja, gaat u dit 
standpunt binnen EU verband uitdragen? Zo nee, waarom niet? 

Vraag 4
Klopt het dat de regering nog steeds geen standpunt over het Mercosur-
verdrag heeft ingenomen? Zo ja, waar komen uw uitspraak uit juni 2022 
vandaan dat de commissie zo snel mogelijk moet overgaan tot het «voltooien 
en implementeren van de onderhandelde handelsovereenkomsten met Chili, 
Mexico en Mercosur»? Zo nee, wat is het standpunt van de regering? 

Vraag 5
Hoe verhouden deze ontwikkelingen zich tot de aangenomen motie Teunissen 
over het tegengaan van het splitsen van het Mercosur-verdrag (Kamerstuk 
21501-02, nr. 2618)? Hoe gaat u deze motie uitvoeren? 

1 Follow the Money, 9 maart 2023, https://www.ftm.nl/artikelen/de-eu-wordt-in-het-mercosur-
verdrag-gerommeld?share=68VFhNp0kG%2FanuWPNW4psh%2BUe9nOXM1W0wd-
b0L%2FLB%2FEtubCn1Msx1XzawDWO%2B0c%3D
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Vraag 6
Gaat u de motie Ouwehand (Kamerstuk 34 682, nr. 125) uitvoeren, in die zin 
dat de Kamer niet wil dat het Mercosur verdrag in zijn huidige vorm wordt 
overgenomen? Zo nee, waarom negeert u de democratie?
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