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Uitgelicht...

Europese Senaatsvoorzitters beschouwen verhouding Senaten en regio’s

 17 juni 2011 - De 13e conferentie van de Vereniging van Europese Senaten (AES) die op 17 juni
2011 in Madrid plaatsvond, was gewijd aan het thema 'De Senaat en zijn mechanismen voor
samenwerking met regio's en lokale eenheden'. De Voorzitters van de 16 Europese Senaten deelden
onder leiding van de Spaanse Senaatsvoorzitter Javier Rojo Garcia informatie en inzichten over de
verhouding tussen de Senaten en de regio's in de verschillende landen.

In zijn toespraak tijdens de conferentie schetste tijdelijk Voorzitter van de Eerste Kamer, René van
der Linden, de ontwikkeling van Nederland tot gedecentraliseerde eenheidsstaat met drie niveaus
van overheid: nationale overheid, provincies en gemeenten. Hij ging in op de deels gescheiden, maar
deels ook verweven verantwoordelijkheden van de drie overheidsniveaus. Hij benadrukte dat veel
senatoren sterke regionale wortels hebben en dat bij de toetsing van de uitvoerbaarheid van
wetgeving de Eerste Kamer luistert naar signalen vanuit de decentrale overheidsniveaus die vaak
met de uitvoering van wettelijke taken belast zijn. 
Om grote problemen van deze tijd het hoofd te bieden delen naties en regio's binnen Europa in
toenemende mate soevereiniteit. Daarnaast hechten burgers aan waarborging en versterking van
nationale en regionale identiteit. Gezamenlijke identiteit vinden burgers ook vaak in
grensoverschrijdende regio's, zoals de Euregio Maas-Rijn die delen van Duitsland, België en
Nederland verbindt. De tijdelijk Kamervoorzitter illustreerde dit vanuit eigen ervaring.

lees meer
Final declaration of the thirteenth meeting of the AES
Toespraak tijdelijk Voorzitter Eerste Kamer

Fracties stellen vragen over PNR-overeenkomst Europese Unie-Australië.
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 5 juli 2011 - Binnen de vaste commissie voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad leven de nodige vragen
over de voorgenomen overeenkomst tussen de Europese Unie en Australië inzake de doorgifte van
passagiersgegevens (PNR - Passenger Name Record) aan de Australische douaneautoriteiten. Bij
passagiersgegevens gaat het om bijvoorbeeld reisdata, reisschema, ticketinformatie,
contactgegevens, reisagent, betalingswijze, stoelnummer en bagage-informatie. Volgens onder meer
de Europese Commissie kan deze informatie een belangrijke rol spelen bij de bestrijding van
terrorisme en zware criminaliteit. De leden van de fracties van D66 en GroenLinks hebben echter
enkele kritische vragen en opmerkingen bij de beoogde overeenkomst. Deze zijn per brief aan de
minister van Veiligheid en Justitie voorgelegd. De leden van de fracties van PvdA, CDA en SP
hebben zich bij de brief aangesloten.

De vragen en opmerkingen in de brief hebben onder andere betrekking op de noodzakelijkheid en
proportionaliteit van de doorgifte van de passagiersgegevens. Daarbij richten de vragenstellers zich
in het bijzonder op de bewaartermijn van (maximaal) vijf en een half jaar. Zij vragen hoe deze termijn
zich verhoudt tot jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens inzake het recht
op respect voor het privé leven, zeker nu het hier niet om gegevens van verdachten gaat, maar om
'gewone' reizigers. De leden van de commissie hebben de minister verzocht om een reactie vóór 1
september 2011, zodat zij deze reactie direct na het zomerreces kunnen bespreken. Rond die tijd zal
vermoedelijk ook het Europees Parlement, dat ter zake over goedkeuringsrecht beschikt, zich over de
overeenkomst buigen.

Senator Strik onderzoekt lot bootvluchtelingen in opdracht van PACE

 28 juni 2011 - Het Eerste Kamerlid Tineke Strik is door de Parlementaire Assemblee van de Raad van
Europa (PACE) aangewezen als rapporteur voor een onderzoek naar de omstandigheden waaronder
sinds januari van dit jaar meer dan duizend vluchtelingen uit Noord-Afrika zijn omgekomen in de
Middellandse Zee, dan wel bij pogingen in Italië aan land te komen. Een belangrijke aanleiding was
het drama waarbij begin mei 61 bootvluchtelingen omkwamen op de Middellandse Zee.

Op 10 mei jl. heeft de commissie voor de JBZ-Raad een brief gestuurd aan de minister voor
Immigratie en Asiel waarin de commissie aandringt op een grondig onderzoek naar dit drama. Ook
werd de minister verzocht dit onderwerp aan de orde te stellen tijdens de JBZ-Raad van 12 mei 2011.

De ramp, waarbij naar schatting 61 opvarenden uiteindelijk bezweken door honger en uitputting, was
vorige maand al aanleiding voor de Raad van Europa om navraag te doen bij de Italiaanse regering
en bij autoriteiten van diverse organisaties die niet adequaat zouden hebben gereageerd op
noodsignalen uit het rampgebied. Het incident, dat zich afspeelde voor de kust van het Italiaanse
eiland Lampedusa, was voor senator Strik (GroenLinks) destijds aanleiding voor het indienden van
een motie in de Assemblee waarin de Raad van Europa werd verzocht om een onderzoek in te
stellen naar de gebeurtenissen. De motie werd mede gesteund door de senatoren Franken (CDA) en
Kox (SP), die eveneens deel uitmaken van de Nederlandse afvaardiging naar PACE.

Voor dit onderzoek is senator Strik benoemd als eerste rapporteur. Zij zal in de komende weken
gesprekken voeren met onder meer twee overlevenden van het incident, met autoriteiten op het
eiland Lampedusa en met inspecteurs van de NAVO die ten tijde van de gemelde incidenten het
zeegebied tussen Italië en Noord-Afrika controleerden.

Nieuws uit de Kamer

Commissies stellen vragen over voorstellen (huwelijks)vermogensrecht

 31 mei 2011 - De voormalige commissies voor de JBZ-Raad en voor Justitie hebben aan de
staatssecretaris van Veiligheid en Justitie enige vragen en opmerkingen voorgelegd over twee
voorstellen op het terrein van het Europees privaatrecht. Het betreft een voorstel voor een
verordening betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de
tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van huwelijksvermogensstelsels en een voorstel
voor een verordening betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de
tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van de vermogensrechtelijke gevolgen van
geregistreerde partnerschappen. De voorstellen houden ondanks enige verschillen tussen huwelijken
en geregistreerde partnerschappen nauw met elkaar verband. Ze wijzen voor grensoverschrijdende
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partnerschappen - in de regel als de partners uit verschillende (lid)staten afkomstig zijn - het
toepasselijke recht aan en bepalen welke rechter bevoegd is in geval van het overlijden van een van
de partners, een echtscheiding of een andere vermogensrechtelijke casus. Ook regelen ze de
erkenning en tenuitvoerlegging van gerechtelijke beslissingen.

De behandelende commissies constateren dat de Nederlandse regering pas een standpunt over de
voorstellen wil innemen nadat de Staatscommissie voor het Internationaal Privaatrecht er advies over
heeft uitgebracht. Zij verzoeken de staatssecretaris dan ook te bevorderen dat deze Staatscommissie
zich tevens uitlaat over de vragen en opmerkingen die zij zelf naar voren brengen. De commissies
stellen onder meer vragen over de kwantitatieve onderbouwing van de voorstellen - hoe ernstig is het
probleem dat de voorstellen moeten oplossen? - en over de (on)mogelijkheid voor partners van het
maken van een eigen rechtskeuze. Tevens vragen de commissies aandacht voor paren van gelijk
geslacht, gelet op het feit dat huwelijken of geregistreerde partnerschappen tussen personen van
gelijk geslacht in diverse EU-lidstaten niet worden erkend. Mede omdat op de voorstellen het
instemmingsrecht van de beide Kamers der Staten-Generaal van toepassing is, zullen de commissies
de voorstellen op de voet blijven volgen.

lees meer
Dossier E110016 op de Europapoort
Dossier E110017 op de Europapoort

Toegezegde aanbieding van Raadsdocumenten begint op gang te komen

 21 juni 2011 - Op 21 juni 2011 werden voor het eerst sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van
Lissabon weer Raadsdocumenten ontvangen van de regering. Meer dan een jaar daarvoor, op 15
juni 2010, kreeg de toenmalige commissie voor de JBZ-Raad de toezegging in bepaalde gevallen
extra informatie in de vorm van Raadsdocumenten te kunnen ontvangen (zie EUpdate 2009-2010, nr.
12). Dit zou gebeuren wanneer door de commissie geselecteerde voorstellen voor besluitvorming
voorlagen in de Raad, bijvoorbeeld wanneer de verzamelde ministers trachtten een algemene
oriëntatie te bereiken.

Raadsdocumenten geven inzicht in de veranderingen die gedurende het onderhandelingsproces
worden aangebracht in ontwerpteksten van richtlijnen en verorderingen die te zijner tijd in Nederland
geïmplementeerd dan wel uitgevoerd moeten worden en zijn daarom voor het commissiewerk
onmisbaar. Voorafgaand aan de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon werden ze standaard
door de ministers toegestuurd als bijlagen bij de geannoteerde agenda's van JBZ-Raden. Sinds 1
december 2009 is deze nationale stukkenstroom stopgezet, terwijl zij ook niet vervangen werd door
informatie vanuit Brussel. Hierop werd de toenmalige minister van Justitie uitgenodigd voor een
mondeling overleg, waarin hij na enig aandringen de genoemde toezegging deed. De uitvoering van
de toezegging liet echter op zich wachten. Vandaar dat de voorzitter van de commissie, op verzoek
van de commissie, op 19 mei 2011 een gesprek met de minister van Veiligheid en Justitie had ten
departemente.

Het gesprek verliep in een goede sfeer en de minister reageerde positief op de suggesties van de
kant van de voorzitter. Zo beloofde hij dat de toezegging over de toezending van de
Raadsdocumenten uitgevoerd zou worden. Verder zegde hij toe dat de geannoteerde agenda's van
JBZ-Raden informatiever en responsiever zullen worden. Als de commissie bepaalde voorstellen die
op de Raad aan de orde komen actief volgt en daarover ook met de regering heeft
gecorrespondeerd, zullen de annotaties daarop ingaan. Uit de toezending van de eerste
Raadsdocumenten met betrekking tot de JBZ-Raad van 9 en 10 juni jl, zij het achteraf, blijkt dat de
minister woord houdt. De commissie ontving documenten inzake een voorstel voor een verordening
tot oprichting van een Europees IT-agentschap en inzake een voorstel voor een richtlijn inzake
aanvallen tegen informatiesystemen. Het is aan de huidige commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-
Raad om te beoordelen of het nu in gang gezette systeem naar behoren functioneert en de
commissie van voldoende informatie voorziet.

lees meer
Dossier E090183 op de Europapoort
Dossier E100054 op de Europapoort
zie eerder
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Minister belooft JBZ-commissie toezending Raadsdocumenten (nieuwsbrief EUpdate nr. 12 - 2009 -
2010)

Kritische geluiden over de heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting

 4 juli 2011 - De vaste commissie voor Financiën heeft op 11 mei 2011 een brief aan de regering
gestuurd waarin verschillende fracties een aantal aandachtspunten en vragen over het Europese
voorstel voor een richtlijn over een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de
vennootschapsbelasting (CCCTB) aan de orde stellen. Op 4 juli jl. ontving de Eerste Kamer de
antwoorden van de staatssecretaris van Financiën. In deze antwoordbrief laat de staatssecretaris
zich kritisch uit over het voorstel van de Europese Commissie en stelt hij dat de door Europese
Commissie voorgestelde verdeling van de winst in zijn ogen de verkeerde prikkels aan het
bedrijfsleven geeft en op gespannen voet lijkt te staan met de doelstellingen van de
Lissabonstrategie.

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. 

 

 

lees meer
Dossier E110015 op de Europapoort
zie eerder
Eerste Kamer bevraagt regering over richtlijnvoorstel CCCTB (nieuwsbrief EUpdate nr. 10 - 2010 -
2011)

Commissies zeer kritisch over evaluatie Dataretentierichtlijn

 5 juli 2011 - Op 5 juli bespraken de commissies voor Immigratie & Asiel/ JBZ-Raad en voor Veiligheid
& Justitie de briefwisseling tussen hun voorgangers en de minister van Veiligheid & Justitie over het
rapport van de Europese Commissie met een evaluatie van de zogenaamde richtlijn dataretentie
(Richtlijn 2006/24/EG). Deze richtlijn is door de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens in het
Nederlandse recht geïmplementeerd. Genoemde wet verplicht aanbieders van
telecommunicatiediensten om telefoon- en internetgegevens gedurende een bepaalde periode te
bewaren, opdat politie en justitie ze kunnen opvragen met het oog op opsporing en vervolging van
ernstige misdrijven. In een brief aan de minister van Veiligheid en Justitie plaatsen de commissies
grote vraagtekens bij de noodzaak, de proportionaliteit en de effectiviteit van dataretentie zoals
geregeld in de richtlijn. Na hun bezwaren onderbouwd te hebben stellen de commissies uitdrukkelijk
de vraag aan de orde of intrekking van de richtlijn moet worden overwogen. De commissies hebben
ook de Europese Commissie en het Europees Parlement hierover geïnfomeerd.

In reactie op de brief heeft de minister van Veiligheid en Justitie aangegeven dat de regering meent
dat de bewaarplicht voor telecommunicatiegegevens een belangrijke bijdrage levert aan de opsporing
en vervolging van ernstige misdrijven. Met andere woorden, de regering beantwoordt de vraag of
intrekking van de richtlijn moet worden overwogen negatief. Hoewel deze reactie de commissies niet
kon bevredigen, hebben zij de brief van de minister voor kennisgeving aangenomen. De commissies
wachten een door de Europese Commissie aangekondigd voorstel tot wijziging van de richtlijn, met
bijbehorend impact assessment, af.

lees meer
Dossier E110022 op de Europapoort
Wetsvoorstel 31145 op de EK-site
zie eerder
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Commissies willen overleg over evaluatie Dataretentierichtlijn (nieuwsbrief EUpdate nr. 8 - 2010 -
2011)

Commissie voor I&A/JBZ aan de slag met nieuwe Commissievoorstellen

 5 juli 2011 - Tijdens de eerste vergadering van de Eerste Kamer in de nieuwe samenstelling werd de
nieuwe commissie voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad ingesteld. Deze commissie houdt zich bezig
met dezelfde onderwerpen als de voormalige commissie voor de JBZ-Raad en rekent daarnaast
nationale wetsvoorstellen op het gebied van immigratie en asiel tot haar werkterrein (Europees
immigratie- en asielbeleid behoorde al tot het werkterrein van de voormalige JBZ-commissie). Hoewel
de commissie nog maar drie keer kon vergaderen vóór het zomerreces, heeft zij een behoorlijk aantal
nieuwe Europese Commissievoorstellen in behandeling genomen. Deze komen bovenop de
Europese voorstellen die reeds in behandeling waren bij de voormalige commissie voor de JBZ-
Raad.

De commissie gaat in de eerste plaats samen met de commissie voor Veiligheid en Justitie aan de
slag met het voorstel voor een richtlijn betreffende het recht op toegang tot een advocaat in
strafprocedures en betreffende het recht op communicatie bij aanhouding. Dit voorstel maakt deel uit
van een routekaart ter versterking van procedurele waarborgen in strafrechtelijke procedures. Eerder
verschenen al voorstellen betreffende het recht van verdachten op tolk- en vertaaldiensten en
betreffende het recht op informatie inzake procedurele rechten en de tenlastelegging. Het nieuwe
voorstel introduceert minimumnormen die betrekking hebben op de rechten van verdachten op
toegang tot een advocaat en op communicatie na arrestatie met bijvoorbeeld een familielid,
werkgever of consulaire autoriteit. Het voorstel regelt echter niet het recht op (financiële)
rechtsbijstand, waaraan de Europese Commissie een apart voorstel wil wijden. De leden van de
commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-raad leveren op 13 september 2011 inbreng voor schriftelijk
overleg met de regering en/of de Europese instellingen.

Eveneens onderdeel van de zojuist genoemde routekaart is het groenboek van de Europese
Commissie over de toepassing van EU-strafwetgeving op het gebied van detentie. De Europese
Commissie vermoedt dat detentieomstandigheden die van lidstaat tot lidstaat verschillen gevolgen
kunnen hebben voor het wederzijds vertrouwen tussen lidstaten. Dat kan ertoe leiden dat lidstaten
aarzelen buitenlandse beslissingen ten uitvoer te leggen, wat weer consequenties heeft voor de
effectiviteit van instrumenten als het Europees aanhoudingsbevel. De openbare raadpleging met
betrekking tot het groenboek loopt tot 30 november 2011 en de commissie voor Immigratie & Asiel /
JBZ-raad heeft per brief de minister van Veiligheid en Justitie gevraagd de kabinetsreactie op het
groenboek uiterlijk 28 oktober 2011 naar de Eerste Kamer te sturen. Daarna beziet zij of en hoe zij
het groenboek verder wil behandelen.

Ten slotte leveren de leden van de commissie op 13 september aanstaande inbreng voor schriftelijk
overleg met de regering over de gewijzigde voorstellen voor herziening van de Opvangrichtlijn en de
Procedurerichtlijn. Over de herziening van deze richtlijnen uit respectievelijk 2003 en 2005 wordt al
geruime tijd onderhandeld. In 2008 en 2009 presenteerde de Europese Commissie al
herzieningsvoorstellen, maar de Raad van ministers kon hierover geen overeenstemming bereiken.
De voorstellen maken deel uit van een pakket wetgeving dat moet leiden tot een Gemeenschappelijk
Europees Asielstelsel (GEAS) in 2012. Tijdens een mondeling overleg met de minister voor
Immigratie en Asiel is de commissie al op de gewijzigde voorstellen ingegaan. De minister gaf tijdens
het overleg aan dat Nederland hecht aan invoering van het GEAS in 2012, maar dat het onzeker is of
dat ook haalbaar is. De bewindsman gaf tevens aan na te zullen denken over de wijze waarop de
Kamer tijdig en adequaat geïnformeerd kan worden over de gewijzigde voorstellen. De Kamer kan
hierover een brief verwachten.

lees meer
Dossier E110027 op de Europapoort (Procedurerichtlijn
Dossier E110028 op de Europapoort (Opvangrichtlijn)
Dossier E110029 op de Europapoort (Toegang tot een advocaat)
Dossier E110030 op de Europapoort (Groenboek detentie)

Nieuwe Eerste Kamer van start

https://www.euds.nl/node/998#art989
http://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20110629/brief_aan_de_minister_van_3/f=/viqmi52fthl2.doc
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e110027_herzien_voorstel_voor_de
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e110028_herzien_voorstel_voor_de
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e110029_voorstel_voor_een
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e110030_groenboek_over_de


 5 juli 2011 - Na de verkiezing van de Eerste Kamerleden door de leden van de Provinciale Staten in
mei van dit jaar, is de Eerste Kamer in nieuwe samenstelling op 7 juni jl. geïnstalleerd. Van de 75
leden van de vorige zittingsperiode zijn er 36 teruggekeerd, nadat zij bij de verkiezingen voor de
Eerste Kamer werden herkozen. Twee senatoren, de heren Ruers en Nagel, waren eerder al lid van
de Eerste Kamer. De overige 37 Kamerzetels worden ingenomen door nieuw aantredende senatoren.
Alle vijfenzeventig leden werden geïnstalleerd nadat zij de eed of belofte hadden afgelegd.

De nieuw gekozen Kamer telt twaalf fracties. De fracties van de PVV en de lijst 50PLUS zijn voor het
eerst in de Senaat vertegenwoordigd. De VVD is met 16 zetels de grootste fractie, gevolgd door de
PvdA (14), het CDA (11) en de PVV (10 zetels). De SP heeft 8 zetels. D66 bezet 5 zetels, evenals
GroenLinks. De fractie van de ChristenUnie telt 2 zetels. De SGP, de lijst 50PLUS, de Partij voor de
Dieren en de Onafhankelijke Senaatsfractie hebben elk één zetel.

Na de installatie nam de Kamer haar eerste besluit met de instelling van dertien vaste commissies.
De naamgeving en de werkzaamheden van negen commissies komen grotendeels overeen met die
van de rijksdepartementen en hun beleidsterreinen. Tevens is er de commissie voor Europese
Samenwerkingsorganisaties (ESO), de commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL) de commissie
voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad en de commissie voor Verzoekschriften.

Op 28 juni is Fred de Graaf (VVD) gekozen tot nieuwe Voorzitter van de Eerste Kamer. Direct na zijn
verkiezing kreeg Fred de Graaf de Voorzittershamer aangereikt door scheidend Kamervoorzitter
René van der Linden (CDA). Van der Linden vervulde de functie sinds 6 oktober 2009. Hij blijft in de
Kamer als senator voor het CDA.

Het laatste onderdeel van de Kamerwisseling bestond uit de verkiezing van de ondervoorzitters van
de Eerste Kamer. Kim Putters (PvdA) is verkozen als eerste Ondervoorzitter, terwijl Hans Franken
(CDA) de komende vier jaar de functie van tweede Ondervoorzitter zal vervullen. Met de verkiezing
van beide Ondervoorzitters is de Huishoudelijke Commissie van de Kamer compleet. De
Huishoudelijke Commissie behartigt de belangen van de Kamer inzake huisvesting, organisatie,
administratie en personeel. De Ondervoorzitters nemen ook deel aan de vergadering van het College
van Senioren.

Nieuws uit Europa

Polen neemt Voorzitterschap EU over

 1 juli 2011 - Polen heeft het stokje overgenomen van Hongarije en is het komende halfjaar voorzitter
van de Europese Unie. Zoals gewoonlijk presenteert het land dat voorzitter de prioriteiten voor de
komende zes maanden.

Polen legt de nadruk op snellere economische groei binnen de Europese Unie en versterking van de
politieke gemeenschap. Om dit doel te bereiken staat het voorzitterschap in het teken van drie
prioriteiten: groei, veiligheid en openheid.

Europese integratie als bron van groei

Polen zal zich als antwoord op de financiële en economische crisis inzetten voor het stimuleren van
de economische groei van de Unie, onder andere door de verdere ontwikkeling en versterking van de
interne markt. Door het beperken van interne barrières, kunnen de Europese markten beter met
elkaar worden verbonden. Het Poolse voorzitterschap zal zich inzetten voor het ontwikkelen van
nieuwe instrumenten voor duurzame economische groei binnen de EU en wil starten met de
onderhandelingen over het Europees financieel kader voor 2014 tot 2024. Ook de positie van het
midden- en kleinbedrijf binnen Europa kan nog verbeteren.

Veilig Europa (voedsel, energie,defensie)

Het thema veilig Europa is overkoepelend voor meerdere beleidsterreinen. In eerste instantie gaat dit
over macro-economische veiligheid. Polen zet in op verbetering van toezicht op de financiële markten
en op crisismanagementprocedures om financiële stabiliteit te garanderen.



Op het terrein van energieveiligheid is het Poolse voorzitterschap van mening dat het externe
energiebeleid van de EU versterkt moet worden. Het Poolse voorzitterschap wil dat Europa minder
afhankelijk wordt van derde landen voor haar energievoorziening. Als energienetwerken beter op
elkaar aansluiten, leidt dit niet alleen tot besparingen, maar ook tot betere omstandigheden voor
economische groei en tot een sterke Europese concurrentiepositie.

In het kader van voedselveiligheid is de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid,
waarin aandacht is voor modernisering van de Europese landbouw en een verbeterde
concurrentiepositie, een belangrijk aandachtspunt van dit voorzitterschap.

Een veilig Europa komt tevens tot uiting door veiligheid bij de grenzen. Polen staat een effectiever
optreden van Frontex (Europees agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan
de buitengrenzen van de lidstaten van de EU) in crisissituaties voor ogen, mede gezien de
ontwikkelingen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten.

Op het terrein van militaire veiligheid en het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
zet het Poolse voorzitterschap in op een versterking van de militaire en civiele capaciteiten van de
EU, die voorvloeiend uit nieuwe mogelijkheden die zijn ontstaan sinds het Verdrag van Lissabon, en
op een betere samenwerking tussen de NAVO en de EU.

Open Europa

Met het ondersteunen van het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid wil Polen tijdens
het voorzitterschap de positie van de EU in het buitenland stimuleren. Verdere uitbreiding van de EU
en samenwerking met aangrenzende landen staan ook op de agenda van het Poolse voorzitterschap.
Hierbij zal Polen ook aandacht besteden aan de opbouw van democratieën in landen als Tunesië,
Egypte en Libië, naar aanleiding van de recente ontwikkelingen in dat gebied.

Ook wil Polen aandacht behouden voor de relaties met de oostelijke buurlanden van de EU. In het
kader van het Oostelijk Partnerschap zullen de handelsbetrekkingen worden aangehaald. In
september 2012 zal een bijeenkomst over dit onderwerp worden georganiseerd. Goede relaties
onderhouden met de buurlanden is tevens van belang omdat Europa deze landen mogelijk nodig
heeft voor de arbeidsmarkt. Polen pleit voor het zoveel mogelijk intact houden van de
verworvenheden van het Schengenbeleid en voor overeenkomsten ten behoeve van visavrije
doorgang.

lees meer
Website Poolse Voorzitterschap EU
Dossier E100073 op de Europapoort
Dossier E100010 op de Europapoort
Dossier E110024 op de Europapoort

Signalering

Nieuwe Europese voorstellen

 8 juli 2011 - Ten behoeve van de Europese werkzaamheden van de Eerste Kamer wordt wekelijks
een overzicht samengesteld van recent gepresenteerde Europese voorstellen. Links naar de drie
meest recente overzichten – verdeeld naar Directoraat Generaal én naar de beleidsverantwoordelijke
commissie in de Eerste Kamer – treft u hierbij aan. Indien de Kamer een voorstel nader wil
bestuderen, dan wordt het in de beleidsverantwoordelijke commissie aan de orde gesteld. Zodra een
commissie besluit een Europees voorstel inhoudelijk te behandelen, dan wordt op de Europapoort
- de Europese website van de Eerste Kamer - een apart dossier aangemaakt.

Indien u als lezer van deze EUpdate commentaar wilt leveren op een Europees voorstel, dan kunt u
dit doen door gebruikmaking van het contactformulier op de Europapoort.

lees meer
Week 22
Week 23 en 24
Week 25

http://pl2011.eu/en
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e100073_commissiemededeling_over
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e100010_voorstel_voor_wijziging
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e110024_europese
http://www.eerstekamer.nl/eu/intern_stuk/20110603/overzicht_com_voorstellen_week_22/document
http://www.eerstekamer.nl/eu/intern_stuk/20110616/overzicht_com_voorstellen_weken_23/document
http://www.eerstekamer.nl/eu/intern_stuk/20110624/overzicht_com_voorstellen_week_25/document


Week 26
Week 27

Recesperiodes Den Haag en Brussel

 8 juli 2011 - De Eerste Kamer is met reces van 7 juli 2011 tot en met 12 september 2011.

Het Europees Parlement is met reces van 15 juli 2011 tot en met 29 augustus 2011.  

De Europese Commissie vergadert niet van 21 juli 2011 tot en met 6 september 2011.

Dit is de laatste EUpdate van het parlementaire jaar 2010-2011. De eerstvolgende EUpdate verschijnt
naar verwachting 15 september 2011.

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.

http://www.eerstekamer.nl/eu/intern_stuk/20110630/overzicht_com_voorstellen_week_26/document
http://www.eerstekamer.nl/eu/intern_stuk/20110708/overzicht_com_voorstellen_week_27/document
http://www.euds.nl/eupdate/inschrijven
mailto:europapoort@eerstekamer.nl

