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Uitgelicht...

Eerste Kamer onderscheiden met Gouden Medaille Fondation du Mérite Européen

 17 mei 2011 - De voorzitter van de Fondation du Mérite Européen, Jacques Santer, heeft  op dinsdag
17 mei tijdens een schorsing van de plenaire vergadering de Gouden Medaille van de Fondation
uitgereikt aan Voorzitter René van der Linden van de Eerste Kamer. Met deze onderscheiding
ontvangt de Senaat een buitengewone erkenning voor de rol die hij vervult op het gebied van
Europese samenwerking. 

In zijn toespraak ter gelegenheid van de onderscheiding bracht Santer,
minister van Staat van Luxemburg, voormalig minister-president van
Luxemburg en voormalig voorzitter van de Europese Commissie, hulde
aan de Eerste Kamer voor de wijze waarop zij gebruik maakt van de
bevoegdheden die de parlementen in Europa hebben verkregen onder
het Verdrag van Lissabon. Hij wees op het belang van subsidiariteit,
waarbij nationale parlementen er op toezien dat Europese regelgeving
niet automatisch in de plaats treedt van nationale wetgeving. Daarbij is
een actieve en waakzame opstelling van nationale parlementen bijzonder

gewenst, aldus Jacques Santer. 

Kamervoorzitter Van der Linden nam de hoge onderscheiding namens de Eerste Kamer in ontvangst
tijdens een buitengewone plechtigheid in de vergaderzaal van de Eerste Kamer, die werd bijgewoond
door vele genodigden en prominenten. De erkenning van de Fondation du Mérite Européen geldt
voor zowel de inzet van de Eerste Kamer op het werkterrein van de Europese Unie als de activiteiten
van de Raad van Europa. Bijzonder is dat voor het eerst een nationale parlementaire instelling de
prijs in ontvangst mag nemen. De Kamervoorzitter zei in zijn dankwoord dat de landen van de
Europese Unie bereid moeten zijn om hun soevereiniteit te delen, met behoud van hun nationale en
regionale identiteit. Volgens hem is Europees beleid grotendeels óók nationaal beleid, en omgekeerd.
Tegelijk stelt hij dat de nationale parlementen voortdurend een kritische spiegel moeten voorhouden
aan de Europese instellingen. "Dat geldt ook voor de uitgaven van de Europese Unie als geheel, en
de begroting van het Europees Parlement", aldus Van der Linden.

Tijdens de plechtigheid werd ook een onderscheiding uitgereikt aan mevrouw Mr. B.J van Sminia-
Meijerink, Secretaris-Generaal van het Model European Parliament. Zij kreeg de Zilveren Medaille
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van de Fondation du Mérite Européen voor haar grote verdiensten
om jonge mensen kennis over en passie voor Europa bij te
brengen, met name voor de democratische instituties van de EU.

In haar veertigjarig bestaan heeft de Fondation onderscheidingen
toegekend aan staatslieden, wetenschappers, journalisten en
instellingen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor
de Europese zaak. Eerder werden onder meer onderscheiden
Hans-Dietrich Genscher, Michel Rocard, Simone Veil, Felipe

Gonzalez, Nobelprijswinnaar Gao Xingjian en Udo van Kampen. Nederlanders die in het verleden
deze eer toekwam waren onder meer Edmund Wellenstein, Gijs de Vries en Liane Vissers van 't Hof.

Nieuws uit de Kamer

JBZ-commissie op de bres voor bootvluchtelingen

 10 mei 2011 - De vaste commissie voor de JBZ-Raad heeft met het oog op de extra JBZ-Raad van
12 mei 2011 een brief aan de Minister voor Immigratie en Asiel gestuurd over het lot van Afrikaanse
bootvluchtelingen. Concrete aanleiding voor de brief was het bericht in diverse media dat 61
vluchtelingen van honger en dorst gestorven zijn nadat hun boot op zee in de problemen was
gekomen. De Italiaanse kustwacht en de NAVO zouden van de precaire situatie van de vluchtelingen
op de hoogte zijn geweest, maar geen actie hebben ondernomen. De commissie heeft er bij de
minister op aangedrongen dat hij de kwestie tijdens de JBZ-Raad van 12 mei aan de orde zou
stellen. Deze Raad stond, naar aanleiding van de vluchtelingenstromen als gevolg van de opstanden
in Noord-Afrika, voornamelijk in het teken van immigratie en asiel. De commissie was van mening dat
deze Raad daarom een goede gelegenheid bood om helderheid te verkrijgen over de verplichtingen
van staten en internationale organisaties die met bootvluchtelingen in nood geconfronteerd worden.
In navolging van de UNHCR en de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa pleitte de
commissie tevens voor een grondig onderzoek naar deze afschuwelijke gebeurtenis.

Een delegatie van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (PACE) bezoekt op 23 en
24 mei Lampedusa om zich ter plaatse op de hoogte te stellen van de omstandigheden en andere
feiten die van belang zijn voor een beoordeling van de naleving van de mensenrechten. Het Eerste
Kamerlid Tineke Strik (GroenLinks) is een van de leden van de uit vijf personen bestaande delegatie.
Inmiddels heeft Strik op 16 mei een motie ingediend die binnenkort in de Assemblee aan de orde
komt. In deze motie, die mede ondertekend is door de senatoren Franken (CDA) en Kox (SP), wordt
aangedrongen op een onderzoek naar de toedracht rond een incident met een omgeslagen boot voor
de kust van het Italiaanse eiland. Dit onderzoek moet volgens de motie worden uitgevoerd in
opdracht en onder verantwoordelijkheid van de PACE.

Commissies zetten discussie over richtlijnvoorstel seizoenarbeid voort

 10 mei 2011 - De vaste commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor de JBZ-Raad en
voor Justitie hebben hun waardering uitgesproken over het feit dat dankzij inspanning van de
Nederlandse regering het voorstel voor een richtlijn seizoenarbeid op vier van de vijf punten in de
door Nederland gewenste richting wordt bijgesteld. De commissies bespraken op 10 mei jl. een brief
van de Minister voor Immigratie en Asiel waarin de bewindsman op deze punten inging. De brief was
een reactie op een eerdere brief die de commissies samen met de algemene commissie voor
Immigratie en Asiel van de Tweede Kamer hadden gestuurd. In die brief werd de minister
opgeroepen de subsidiariteits- en proportionaliteitsbezwaren van beide Kamers in de Raad te
verdedigen en samenwerking te zoeken met andere lidstaten waarvan de nationale parlementen
eveneens dergelijke bezwaren hadden geuit.

De brief van de minister riep niettemin vragen op bij de commissies. Zij verzoeken de minister
uitvoeriger uiteen te zetten op welke wijze hij de subsidiariteitsbezwaren van beide Kamers heeft
verdedigd in de Raad. Verder ontvangen zij graag uitgebreid informatie over de samenwerking met
de regeringen van een aantal lidstaten, te weten het Verenigd Koninkrijk, Litouwen, Oostenrijk,
Tsjechië en Polen. De commissies hebben gevraagd om een antwoord binnen drie weken.

lees meer

http://www.eerstekamer.nl/eu/vergaderingraadeu/2011/05/12/jbz_raad_3085
http://www.euds.nl/sites/www.euds.nl/files/bijlagen/2011-05-10_brief_aan_minister_ia_bootvluchtelingen.pdf
http://assembly.coe.int/ASP/NewsManager/EMB_NewsManagerView.asp?ID=6643&L=2
http://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20110510/brief_aan_de_minister_voor/f=/vip8hw0py8rh.pdf


Dossier E100039 op de Europapoort
zie eerder
Discussie over subsidiariteit en proportionaliteit voorstel seizoenarbeid voortgezet (nieuwsbrief
EUpdate nr. 6 - 2010 - 2011) Europese Commissie verwerpt kritiek op voorstel seizoenarbeiders
(nieuwsbrief EUpdate nr. 5 - 2010 - 2011) Voorstel seizoenarbeid in strijd met subsidiariteitsbeginsel
(nieuwsbrief EUpdate nr. 01 - 2010 - 2011)

Eerste Kamer bevraagt regering over richtlijnvoorstel CCCTB

 10 mei 2011 - De vaste commissie voor Financiën is schriftelijk in overleg getreden met de regering
over een richtlijnvoorstel voor een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de
vennootschapsbelasting. Met dit voorstel, dat op 16 maart jl. is gepubliceerd, stelt de Europese
Commissie een gemeenschappelijke regeling voor ten behoeve van de berekening van de
belastinggrondslag van bedrijven die in de EU actief zijn. De Common Consolidated Corporate Tax
Base (CCCTB) is een samenhangend stelsel van gemeenschappelijke regels voor de berekening van
de belastinggrondslag van vennootschappen die fiscaal inwoner zijn van een EU-lidstaat, en van in
de EU gelegen bijkantoren van vennootschappen uit derde landen. 

De commissie voor Financiën heeft op 10 mei jl. een brief aan de regering vastgesteld waarin de
verschillende fracties een aantal aandachtspunten en vragen rond het voorstel aan de orde stellen.
Anders dan haar zustercommissie van de Tweede Kamer heeft de commissie geen bezwaar laten
aantekenen bij de Europese Commissie wegens schending van het subsidiariteitsbeginsel. In de brief
markeren de leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP en de OSF het belang van
het voorstel op het terrein van directe belastingen. Zij wijzen daarbij op het belang van de te
verwachten reductie van de administratieve lasten van grensoverschrijdende ondernemingen. Wel
zien zij bezwaren met betrekking tot de uitvoeringskosten voor de overheid en de verdeelsleutel
tussen lidstaten voor de geconsolideerde winst. De leden van de fracties van de PvdA, de SP en
GroenLinks geven in de brief aan grote bezwaren te hebben tegen de voorgestelde richtlijn voor de
voornoemde heffingsgrondslag. Zij zijn van mening dat het voorstel strijdig is met het
subsidiariteitsbeginsel en bevragen de regering in de brief onder meer over de verwachte opbrengst
na invoering van het richtlijnvoorstel.

lees meer
Dossier E110015 op de Europapoort

Signalering

Motie Bemelmans inzake mensenrechten aangenomen

 10 mei 2011 - De Eerste Kamer heeft een motie van CDA-kamerlid Bemelmans-Videc c.s. over een
blijvende inzet voor de mensenrechten tijdens de plenaire vergadering van 10 mei 2011
aangenomen. Tijdens de Algemene Europese Beschouwingen van 19 april jl. diende mevrouw
Bemelmans-Videc haar motie in om uiting te geven aan de toenemende bezorgdheid over uitspraken
van de regering die mogelijk afbreuk kunnen doen aan de status van het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens. Zo had de regering in een notitie gesteld dat dit Hof zijn eigen gezag niet moet
verzwakken door uitspraken te doen over zaken die slechts op perifere wijze verband houden met
mensenrechten en dat het Hof zich zou moeten bezighouden met toezicht op de kern van het
Europese mensenrechtenacquis. De genoemde motie kwalificeert deze uitlatingen als "onjuist" en
"niet passend". Tevens wordt de regering verzocht zich te blijven inzetten voor de mensenrechten,
waartoe lidstaten die partij worden bij het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM) zich committeren. Ook vraagt de Kamer de inzet van
de regering om het toetreden van de EU tot het EVRM te blijven bevorderen. Alle fracties, behalve de
fractie van de VVD, stemden voor de motie.

lees meer
Eerste Kamer staat pal voor Europees Hof voor de Rechten van de Mens
Themapagina Toetreding van de EU tot het EVRM op de Europapoort
zie eerder
Algemene Europese Beschouwingen 2011 (nieuwsbrief EUpdate nr. 9 - 2010 - 2011)
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Nieuwe Europese voorstellen

 19 mei 2011 - Ten behoeve van de Europese werkzaamheden van de Eerste Kamer wordt wekelijks
een overzicht samengesteld van recent gepresenteerde Europese voorstellen. Digitale links naar de
drie meest recente overzichten – verdeeld naar Directoraat Generaal én naar
beleidsverantwoordelijke commissie in de Eerste Kamer – treft u hierbij aan. Indien het wenselijk
wordt geacht dat het voorstel nader bestudeerd wordt door de Kamer kan dit aan de orde worden
gesteld in de beleidsverantwoordelijke commissie van de Eerste Kamer. Indien u als lezer van deze
EUpdate het wenselijk acht dat een Europees voorstel expliciete aandacht van de Eerste Kamer
krijgt, kunt u dat aangeven door gebruikmaking van het contactformulier op de Europapoort. Zodra
een commissie van de Eerste Kamer besluit een Europees voorstel inhoudelijk te behandelen, wordt
een apart dossier aangemaakt op de Europapoort.

lees meer
Week 18
Week 19
Week 20

Colofon

Via deze link kunt u zich vrijblijvend aanmelden als lezer van EUpdate.

Deze nieuwsbrief biedt actuele informatie in het kader van de parlementaire controle van de Eerste
Kamer op het Europese beleids- en wetgevingsproces. Tevens geeft deze nieuwsbrief voor
belangstellenden inzicht in de wijze waarop de Eerste Kamer haar controlerende taken uitvoert en
informatie over de voortgang op actuele beleidsterreinen.

Via elektronische links biedt de nieuwsbrief direct toegang tot openbare documenten en dossiers.

De EUpdate verschijnt driewekelijks.

De nieuwsbrief wordt samengesteld door de ambtelijke staf van de Eerste Kamer.

Aan de informatie in deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. 
Vragen en suggesties over de inhoud kunt u mailen aan de redactie.
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