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Uitgelicht...

Commissie Financiën voert informeel overleg met de minister over toekomst EMU

 6 juli 2010 - De vaste commissie voor financiën nodigde Minister De Jager uit om op 6 juli 2010 op
informele wijze van gedachten te wisselen over de Europese ontwikkelingen op het terrein van de
Economische en Monetaire Unie (EMU). Tijdens het gesprek heeft De Jager de commissie
vertrouwelijk geïnformeerd over ontwikkelingen op de financiele markten en met de Leden gesproken
over recente (voorgestelde) maatregelen om financiële stabiliteit binnen de EU en de Eurozone te
waarborgen. Ook de modaliteiten van toekomstige economische beleidscoordinatie kwamen aan bod.
In reactie op een brief van de commissie financien van 1 juli 2010 heeft De Jager per brief op 2 juli jl.
een overzicht gegeven van de maatregelen die sinds voorjaar 2010 genomen zijn, inclusief de
vorderingen van de Werkgroep Van Rompuy. Met dit gesprek kiest de commissie Financiën voor een
diepgravende behandeling van de in dit kader relevante Mededelingen van de Europese
Commissie: “Enhancing economic policy coordination for stability, growth and jobs – Tools for
stronger EU economic governance” COM(2010)367 van 30 juni 2010 en “Naar een intensivering van
de economische beleidscoördinatie” COM(2010)250 van 12 mei 2010 die zij als prioritair Europees
dossier heeft aangemerkt.

lees meer
Dossier E100019 op de Europapoort
Dossier E100019a op de Europapoort
zie eerder
Informeel overleg met minister van Financiën over ontwikkelingen EMU (nieuwsbrief EUpdate nr. 12 -
2009 - 2010)
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Vertrouwelijk onderhandelingsmandaat opgevraagd

 6 juli 2010 - De vaste commissies voor de JBZ-Raad en voor Justitie hebben vlak voor het
zomerreces een brief aan de Minister van Justitie gestuurd waarin zij vragen om toezending van een
vertrouwelijk ontwerpmandaat van de Europese Commissie voor onderhandelingen tussen de
Europese Unie en de Verenigde Staten over een overeenkomst inzake de bescherming van
persoonsgegevens. De commissies vragen de minister ook om nog geen medewerking te verlenen
aan vaststelling van het mandaat in de Raad voordat de commissies het mandaat hebben kunnen
bestuderen. In principe ontvangen nationale parlementen geen EU 'restreint'-documenten, maar in
het verleden is de regering in specifieke gevallen wel eens van deze regel afgeweken en heeft zij de
documenten verstrekt in de procedure van de vertrouwelijke informatievoorziening.

De nieuwe overeenkomst heeft betrekking op de bescherming van persoonsgegevens die worden
verwerkt in het kader van trans-Atlantische politiële en justitiële samenwerking in strafzaken. De
overeenkomst bevat geen grondslag voor de overdracht van data. Daarvoor zijn aparte
overeenkomsten tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten nodig, bijvoorbeeld die inzake
SWIFT (zie elders in deze nieuwsbrief) of inzake PNR (zie EUpdate nr. 10). De nieuw te sluiten
overeenkomst is op al dit soort geldende en toekomstige overeenkomsten over overdracht en
verwerking van data van toepassing en fungeert dus als een overkoepelend juridisch kader.

lees meer
Dossier E100035 op de Europapoort

Nieuws uit de Kamer

Interparlementaire conferentie over groei en werkgelegenheid

 24 juni 2010 - Op 24 juni 2010 te Madrid vond een bijeenkomst plaats van voorzitters van comissies
voor werkgelegenheid en migratie van nationale parlementen en van het Europees Parlement. Voor
de Eerste Kamer nam senator Kuiper deel. Het thema luidde: ‘Defining a post-Lisbon 2010 Strategy
for Growth and Employment inspired by innovation, education and sustainability’. De bijeenkomst
stond dan ook in het teken van de ‘Europa 2020 strategie’ die enkele dagen eerder door de Europese
Raad was aangenomen. Tijdens de vergadering van de vaste commissie voor Sociale Zaken en
Werkgelegenheid op 29 juni 2010 heeft het lid Kuiper de overige leden van de commissie ingelicht
over hetgeen tijdens deze interparlementaire bijeenkomst besproken is. Daarbij gaf hij onder meer
aan dat het van belang is dat de Eerste Kamer in de gaten houdt hoe de doelen van 'Europa 2020'
worden verwerkt in nationale begrotingen. Ook deelde hij mee dat het Spaanse voorzitterschap zijn
taak had ervaren als een ‘presidency of learning’, waarbij de bevoegdheidsafbakening tussen het
roulerend voorzitterschap van de Europese Unie en de vaste voorzitter van de Europese Raad
(Herman van Rompuy) nog niet was uitgekristalliseerd.

lees meer
Dossier E090092 op de Europapoort
zie eerder
Europa 2020-strategie onderwerp bij de Algemene Europese Beschouwingen (nieuwsbrief EUpdate
nr. 8 - 2009 - 2010)

JBZ-commissie sluit voorlopig SWIFT-dossier

 29 juni 2010 - De vaste commissie voor de JBZ-Raad besprak op 29 juni de omstreden 'SWIFT'- of
'TFTP'-overeenkomst. Deze overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten regelt
de overdracht van banktransactiegegevens aan het Amerikaanse Treasury Department. De
commissie nam een brief van de Minister van Justitie over deze overeenkomst voor kennisgeving
aan. In de brief geeft de minister aan welke verbeteringen ten opzichte van een eerdere, verworpen
versie de nieuwe SWIFT-overeenkomst zijns inziens bevat. Zo krijgt het agentschap Europol een rol
bij de beoordeling van Amerikaanse verzoeken voor verstrekking van data en komen er
onafhankelijke toezichthouders die zoekopdrachten kunnen monitoren en desnoods blokkeren.
Verder bevat de nieuwe overeenkomst meer waarborgen voor individuele rechtsbescherming en
dataprotectie. De Verenigde Staten verplichten zich mee te werken aan een nog tot stand te brengen
Europees TFTP-systeem (Terrorist Finance Tracking Programme), dat het filteren van gegevens op
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Europees grondgebied mogelijk moet maken. De Europese Commissie begint op korte termijn met
een studie naar de invoering van zo'n systeem.

De JBZ-commissie concludeerde dat er voor haar in deze zaak voorlopig geen rol te spelen
is. De Raad had immers reeds ingestemd met besluiten tot ondertekening en sluiting van de
overeenkomst (zie EUpdate nr. 12). De commissie besloot de behandeling van het dossier af te
sluiten mede gelet op het feit dat het Europees Parlement nu aan zet was en ook de Tweede Kamer
de ontwikkelingen nog volgde (de Kamer had daarover recent een motie aangenomen). Relevant is
verder dat de commissie constateerde dat vroegtijdigheid van groot belang is bij Europese dossiers:
in de SWIFT-casus had overleg met de regering uiteindelijk geen zin meer omdat de Raad reeds met
de overeenkomst had ingestemd. De commissie overweegt daarom de regering in de toekomst
nadrukkelijker te vragen overleg met het parlement af te ronden op een tijdstip vóórdat (afrondende)
besluitvorming plaatsvindt in de Raad. In het geval van een (andere) overeenkomst met de Verenigde
Staten over de bescherming van persoonsgegevens heeft de commissie dit verzoek reeds gedaan
(zie elders in deze nieuwsbrief).

Het Europees Parlement heeft inmiddels, ondanks gemotiveerde bezwaren van de European Data
Protection Supervisor en de samenwerkende nationale autoriteiten voor databescherming, bij
wetgevingsresolutie van 8 juli 2010 zijn goedkeuring aan de nieuwe SWIFT-overeenkomst gehecht.
De overeenkomst werd met 484 tegen 109 stemmen goedgekeurd. Het Europees Parlement verzoekt
de Europese Commissie zo spoedig mogelijk drie kandidaten voor te dragen voor de positie van
onafhankelijk toezichthouder als bedoeld in het verdrag. De overeenkomst zal op 1 augustus
aanstaande in werking treden en in beginsel voor vijf jaar gelden.

lees meer
Dossier E100013 op de Europapoort
zie eerder
SWIFT-overeenkomst binnenkort afgehamerd? (nieuwsbrief EUpdate nr. 12 - 2009 - 2010)

Voorzitters Europese Zaken van parlementen van de EU bijeen in Brussel

 5 juli 2010 - De voorzittersvergadering van de "Conferentie van commissies voor Europese Zaken
van parlementen van de Europese Unie" (COSAC) op 4 en 5 juli te Brussel heeft de
eerstvolgende plenaire COSAC-vergadering voorbereid (24 - 26 oktober 2010). Centraal stonden de
vaststelling van de voorlopige plenaire agenda en de wijze waarop de discussie over de toekomst
van parlementaire controle op het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB)
gecontinueerd dient te worden. De Voorzitter van de vaste commissie voor Europese
Samenwerkingsorganisaties van de Eerste Kamer, mevrouw Strik, en de voorzitter van de commissie
voor Europese Zaken van de Tweede Kamer, de heer Van Bommel, namen deel aan de conferentie
namens Nederland. Mevrouw Strik heeft hierbij benadrukt dat een breed debat over de parlementaire
controle op het GVDB gebaat is bij een goede voorbereiding met uitwisseling van alle argumenten
alvorens een besluit genomen wordt. Zij sprak ook de verwachting uit dat het 14e Bi-annual Report
de verschillende argumenten naast elkaar zal zetten.

De heer Olivier Chastel, staatssecretaris van Europese Zaken van België, lichtte daarop de
prioriteiten van het Belgische voorzitterschap toe (zie ook elders in deze nieuwsbrief). Vervolgens
besprak Eurocommissaris Šefčovič onder andere de zorgen die binnen enkele parlementen leven
over de institutionele balans binnen Europa als gevolg van de Kaderovereenkomst tussen de
Europese Commissie en het Europees Parlement. Volgens de heer Šefčovič doet deze
overeenkomst geen afbreuk aan de bepalingen van het Verdrag van Lissabon.

zie eerder
43e COSAC-vergadering in het teken van rol nationale parlementen na inwerkingtreding Verdrag van
Lissabon (nieuwsbrief EUpdate nr. 11 - 2009 - 2010)

Commissie V&W stelt vragen over strategie voor schone en energiezuinige voertuigen

 6 juli 2010 - De commissie voor Verkeer en Waterstaat heeft op 6 juli 2010 een brief met vragen aan
de regering vastgesteld over de Commissiemededeling "Een Europese strategie voor schone en
energiezuinige voertuigen" (COM (2010)186). De Eerste Kamer heeft deze mededeling geselecteerd
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als prioritair Europees dossier, wat betekent dat de leden van de commissie dit dossier met
bijzondere aandacht volgen. De essentie van de mededeling is dat de Europese Unie zoveel mogelijk
CO2 neutraal wil produceren en op termijn niet afhankelijk wil zijn van fossiele brandstoffen. Er
wordt ingezet op alternatieven, waaronder elektrisch voortgedreven voertuigen. De commissie V&W
vraagt in dit kader of het verstandig is om de ene afhankelijkheid (van fossiele brandstoffen) in te
ruilen tegen de andere (zeldzame aardelementen/grondstoffen zoals lithium). Ook vraagt de
commissie of de regering zich kan vinden in het oordeel van de commissie dat hoger ingezet zou
kunnen worden op de ontwikkeling van voertuigen die volledig te recyclen zijn.

lees meer
Dossier E100031 op de Europapoort

Groenboek Europees contractenrecht in behandeling genomen

 6 juli 2010 - De vaste commissies voor de JBZ-Raad en voor Justitie besloten op 6 juli 2010 om
het op 1 juli gepubliceerde Groenboek van de Europese Commissie over beleidsopties voor de
ontwikkeling van een Europees contractenrecht voor consumenten en ondernemingen in behandeling
te nemen. Na het zomerreces houdt de commissie voor Justitie, die met de bestudering van het
Groenboek is belast, een inbrengvergadering. De consultatieperiode door de Europese Commissie
loopt tot 31 januari 2011. In het Groenboek presenteert de Europese Commissie meerdere opties
voor een samenhangende benadering van het Europese contractenrecht. De Commissie constateert
dat verschillen tussen nationale stelsels van contractenrecht kunnen leiden tot extra transactiekosten,
rechtsonzekerheid voor ondernemingen en een gebrek aan consumentenvertrouwen in de interne
markt. In het Groenboek bespreekt de Commissie verschillende mogelijke instrumenten voor
Europees contractenrecht. Deze variëren van publicatie op het internet van niet-bindende
modelbepalingen voor contracten tot een compleet Europees Burgerlijk Wetboek.

lees meer
Dossier E100036 op de Europapoort

Minister vult toezegging over toezending Raadsdocumenten in

 6 juli 2010 - Minister Hirsch Ballin heeft de commissie voor de JBZ-Raad schriftelijk geinformeerd op
welke wijze hij zijn toezegging wil invullen om aanvullende Raadsdocumenten beschikbaar te stellen
voor door de commissie geselecteerde Europese voorstellen op JBZ-terrein. De minister deed deze
toezegging tijdens een mondeling overleg dat op 15 juni 2010 plaatsvond (zie EUpdate nr. 12). In zijn
brief geeft de bewindsman aan welke documenten de Eerste Kamer kan verwachten.

Opmerkelijk is dat de minister van plan is alleen openbare documenten op te sturen, dus niet langer
de zogenaamde 'limité' documenten die vroeger vaak bij de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad
werden gevoegd. De documenten zullen voorts los van de geannoteerde Raadsagenda's aan de
Kamer worden gezonden. Verder gaat het alleen om onderhandelingsdocumenten die als B-punt
voorliggen in de Raad. Met betrekking tot A-punten (hamerstukken) worden dus geen documenten
verstrekt (behalve als het sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon sterk beperkte
instemmingsrecht van toepassing is). Ten slotte valt op dat de minister, blijkens de bijlage bij zijn
brief, alleen voornemens is documenten te verstrekken met betrekking tot de JBZ-voorstellen die tot
het Europees Werkprogramma van de Eerste Kamer (zie EUpdate nr. 12) behoren. Andere door de
commissie in behandeling genomen voorstellen, zoals de wijziging van de Frontex-verordening of de
reeds enige tijd aanhangige voorstellen op het terrein van asiel en migratie (bijvoorbeeld de nieuwe
Procedurerichtlijn en de nieuwe Kwalificatierichtlijn), zijn niet in de bijlage vermeld.

Na het zomerreces zal de commissie voor de JBZ-Raad bezien in hoeverre zij zich kan vinden in de
voornemens van de minister.

zie eerder
Minister belooft JBZ-commissie toezending Raadsdocumenten (nieuwsbrief EUpdate nr. 12 - 2009 -
2010)

Commissie BDO neemt Europees dossier over ontwikkelingssamenwerking in behandeling
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 6 juli 2010 - In het voorjaar heeft de Europese Commissie een Mededeling gepubliceerd met een plan
om in de Europese Unie in 2015 de millenniumdoelstellingen of ‘Millennium Development Goals’
(MDG's) te bereiken. In deze Mededeling zet de Commissie in twaalf punten uiteen hoe zij deze
doelstellingen denkt te kunnen verwezenlijken en doet zij een oproep aan de lidstaten om deze twaalf
punten actief ter hand te nemen.

De commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking heeft begin juli
een brief gestuurd aan de regering over deze Mededeling. De commissie heeft de regering onder
meer vragen gesteld over de langetermijnvisie op de MDG's, over het draagvlak in Nederland voor
ontwikkelingssamenwerking in EU-verband, over de concrete invulling van het twaalfpuntenplan, over
de samenhang in de internationale aanpak van de doelstellingen en tot slot over de meerwaarde van
ontwikkelingssamenwerking die door de EU wordt gecoördineerd.

De millenniumdoelstellingen zijn in 2000 door wereldleiders vastgesteld. Van 20 tot 22 september dit
jaar komen de wereldleiders in het kader van een VN-bijeenkomst in New York opnieuw bij elkaar
voor de toetsing van de MDG's. De Europese Commissie heeft in deze Mededeling alvast haar visie
uitgewerkt.

lees meer
Dossier E100024 op de Europapoort

Procesvertegenwoordiging bij subsidiariteitsgeschillen

 14 juli 2010 - Nationale parlementen kunnen tijdens het Europese wetgevingsproces
subsidiariteitsbezwaren kenbaar maken aan de instellingen van de Europese Unie. Als de wetgeving
ondanks deze bezwaren toch wordt vastgesteld, is het instellen van beroep bij het Hof van Justitie
van de Europese Unie een laatste mogelijkheid. Deze mogelijkheid staat sinds de inwerkingtreding
van het Verdrag van Lissabon open voor nationale parlementen. Het Nederlandse parlement of een
van de Kamers kan sindsdien door tussenkomst van de regering beroep instellen bij het Hof. Het Hof
kan de wetgeving bij strijd met het subsidiariteitsbeginsel nietig verklaren.

Eind mei ontving de Eerste Kamer van de regering een brief over de procesvertegenwoordiging van
het parlement tijdens een dergelijk beroep. De regering schetst een uitwerking van de
procesvertegenwoordiging van het parlement of van de Kamers. De commissies voor Justitie en voor
Binnenlandse Zaken hebben als reactie hierop in een brief een aantal vragen aan de regering
voorgelegd. Deze vragen gaan over de wijze van het instellen van het beroep en de uitwerking van
de vertegenwoordiging. Ook over een mogelijke samenloop van een subsidiariteitsberoep namens
het parlement met een 'vol beroep' ingesteld door de regering, stelt de commissie vragen.

Nieuws uit Europa

Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in handen van België

 1 juli 2010 - Van 1 juli 2010 tot 1 januari 2011 neemt België het roulerend Voorzitterschap van de
Raad van de Europese Unie op zich - voor de twaalfde keer sinds 1958. België neemt hiermee het
stokje over van Spanje en draagt het begin 2011 weer over aan Hongarije. Deze drie
landen vormen het huidige 'trio' en samen hebben zij een 18-maanden werkprogramma opgesteld.
België markeert binnen dit kader eigen prioriteiten in zijn op 25 juni gepresenteerde werkprogramma.
Het Belgische Voorzitterschap neemt onder andere de voorbereiding over van de Conferentie in
Cancún over klimaatverandering. België zal zich ervoor inspannen om tijdens de conferentie te
komen tot concrete resultaten. Verder wil het Voorzitterschap zich inzetten voor versterking van het
Stabiliteits- en Groeipact en de maatregelen ter verbetering van economische coördinatie. Ook de
afronding van de oprichting van de Europese Dienst voor Extern Optreden, onder leiding van de hoge
vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, mevrouw Asthon, staat op het
programma van het Voorzitterschap.

Interparlementaire bijeenkomt toekomst cohesiebeleid

 12 juli 2010 - Het Europees Parlement organiseerde op 12 juli een interparlementaire bijeenkomst
over de gevolgen van het Verdrag van Lissabon voor het cohesiebeleid. Vanuit de Eerste Kamer
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nam senator Smaling aan de vergadering deel.

Vanuit de Europese Commissie werd een bijdrage geleverd door Commissaris Hahn (Regionale
Ontwikkeling). Hij wees er op dat in het Verdrag van Lissabon voor het eerst gesproken wordt over
territoriale cohesie. Dit betekent dat het toekomstige cohesiebeleid niet alleen tot de armste regio's
beperkt zal worden, maar dat alle regio's hierbij betrokken kunnen worden. Hierbij is ook een rol
weggelegd voor de lidstaten zelf. Zo kan het cohesiebeleid ook een instrument voor het Europa 2020
programma worden.

In de discussie die daarop volgde pleitte een aantal nationale afgevaardigden voor flexibeler gebruik
van de fondsen en voor vermindering van de administratieve lasten. Met name de
vertegenwoordigers uit de nieuwe lidstaten benadrukten het belang van het handhaven van de
omvang van het cohesiefonds, omdat het in het verleden heeft bijgedragen aan de economische en
sociale ontwikkeling.

De heer Smaling verwees er naar dat de Nederlandse regering juist voorstander is van een verlaging
van de bijdragen aan het cohesiefonds en dat dit zich moet richten op de minst welvarende regio's.
Hij kon zich daar zelf in vinden en zei dat vooral gekeken moet waar de toegevoegde waarde ligt van
de EU aan het regiobeleid. Als voorbeeld noemde hij grensregio's.

Rapporteur Van Nistelrooij (CDA) sprak zich uit tegen verlaging van de bijdrage aan het fonds, en
was voorstander van de toepassing van het cohesiebeleid op het hele grondgebied van de Europese
Unie.

lees meer
Dossier E100023 op de EuropaPoort

Signalering

Eerste parlementair behandelvoorbehoud in Tweede Kamer een feit

 1 juli 2010 - Voor het eerst heeft een Kamer van het Nederlandse parlement gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om een parlementair behandelvoorbehoud te maken. De Tweede Kamer heeft op 1 juli
2010 met een beroep op artikel 4 van de Goedkeuringswet van het Verdrag van Lissabon de regering
verzocht om bij het voorstel "Verordening herziening Financieel Reglement" COM(2010)260 voor
Nederland een parlementair voorbehoud te laten vastleggen in de verschillende onderhandelingsfora
(raadsfase). Dit houdt in dat de Kamer het voorstel van zodanig politiek belang acht dat zij over de
behandeling daarvan op bijzondere wijze wenst te worden geïnformeerd. De Tweede Kamer verzocht
de regering per brief om geen onomkeerbare stappen te zetten in het Europese
onderhandelingsproces alvorens overleg met de Kamer heeft plaatsgevonden over het bijzondere
politieke belang van het voorstel en over de wijze van informatievoorziening. Dit overleg zal na het
reces plaatsvinden, waarbij het reces zelf niet meetelt in de bepaling van de geldende termijnen.

De Eerste Kamer volgt dit eerste parlementair behandelvoorbehoud met grote belangstelling. In
maart van dit jaar heeft de Eerste Kamer besloten dat zij dit nieuwe instrument alleen benut wanneer
er aanleiding is informatiebehoeften op bijzondere wijze kracht bij te zetten, dan wel van meet af aan
een zeer duidelijk signaal af te geven dat de Kamer (al dan niet in lijn met de regering) geenszins op
voorhand akkoord kan gaan met een Europees voorstel.

zie eerder
Eerste Kamer stelt procedure inzet parlementair voorbehoud vast (nieuwsbrief EUpdate nr. 8 - 2009 -
2010)

Recesperiodes Den Haag en Brussel

 15 juli 2010 - De Eerste Kamer is met reces van 8 juli 2010 tot en met 13 september 2010.

Het Europees Parlement is van 19 juli 2010 tot en met 30 augustus 2010 met reces.

De Europese Commissie vergadert niet tussen 27 juli 2010 en 31 augustus 2010.

http://redactie.eerstekamer.nl/eu/edossier/e100023_commissiemededeling
https://www.euds.nl/node/774#art764


Dit is de laatste EUpdate van het parlementaire jaar 2009-2010. De eerstvolgende EUpdate
verschijnt 16 september 2010.

Nieuwe Europese voorstellen

 15 juli 2010 - 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 commissies 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
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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.euds.nl/sites/www.euds.nl/files/bijlagen/2010-07-02%20Overzicht%20gepresenteerde%20COM-voorstellen%5B1%5D.pdf
http://www.euds.nl/sites/www.euds.nl/files/bijlagen/2010-07-09%20Overzicht%20gepresenteerde%20COM-voorstellen.pdf
http://www.euds.nl/sites/www.euds.nl/files/bijlagen/2010-07-15%20Overzicht%20gepresenteerde%20Europese%20voorstellen.pdf
http://www.euds.nl/eupdate/inschrijven
mailto:europapoort@eerstekamer.nl

