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Uiterlijk bij

Plandatum Deadline Kamer

24 februari 2023

nota Verzoek aan R inzake toestemming deelname Nederlandse

ambassadeur in Brazilie aan rondetafelgesprek Binnengekomen op

7 februari 2023

Aanleiding

Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
verzoekt om uw toestemming voor deelname van de Nederlandse ambassadeur in

aan een rondetafelgesprek over het EU MercosurverdragBrazilie

op 9 maart

Geadviseerd besluit

Uw akkoord met deelname van CdP

ondertekening van bijgevoegde toestemmingsbrief

aan het rondetafelgesprek en

Kernpunten

• Doel van het rondetafelgesprek is het bespreken van de gevolgen van het

EU Mercosurverdrag voor zowel de EU m n Nederland als voor Zuid en

Midden Amerika

• Het gesprek vindt plaats op 9 maart a s van 14 30 tot 18 00 uur De

uit van 17 30 tot 18 00 uurKamercommissie BuHaOs nodigt CdP

voor het vierde deel van het gesprek videoverbinding
adviseren positief Het EU Mercosur akkoord is een politick

gevoelig thema en de Nederlandse regering heeft nog geen standpunt

ingenomen over het akkoord Na uw akkoord zal bij de griffier van de

commissie BuHaOs aangegeven worden dat de bijdrage van dhr

zich zal richten op het Braziliaanse perspectief zoals de verwachte

opstelling van de nieuwe regering

nieuwe regering en de aard van de Braziliaanse landbouwsector In zijn rol

als ambtenaar zal

het duurzaamheidsbeleid van de

geen uitspraken doen over NLse

positiebepaling over het akkoord

• Het gesprek zal bestaan uit vier blokken 1 bedrijfsieven 2

maatschappelijk middenveld 3 kennisinstellingen 4 gesprek met

vertegenwoordiger van DG Trade van de Europese Commissie en CdP

titel van dit blok is nog niet bekend Deelname van DG Trade is

op dit moment nog niet bevestigd
• Opzet van de beoogde bijdrage van CdP

gevolgd door Q A s zoals gebruikelijk
voorbereiden

1 is een kort statement

zullen deze bijdrage
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• De commissie BuHaOs hoort graag uiterlijk op 24 februari a s of dhr

^deelneemt

Datum

21 februari 2023

Onze Referentie

2023Z01377 2023D04711

Bijiagen
• Concept toestemmingsbrief
• Verzoek van Commissie BuHaOs
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