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Nieuws uit de Kamer

Teelt genetisch gemodificeerde gewassen en BSE

 14 september 2010 - In de vaste commisse voor LNV stond op 14 september 2010 een pakket
Europese voorstellen geagendeerd over de teelt van genetisch gemodificeerde gewassen. Het betreft
een prioritair dossier. Het gaat onder andere om een voorstel tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG
met als doel rechtszekerheid te bieden aan lidstaten die besluiten de teelt van genetisch
gemodificeerde gewassen op hun hele grondgebied of een deel daarvan te verbieden of te beperken,
om andere redenen dan die welke zijn gebaseerd op een wetenschappelijke beoordeling van
gezondheids- en milieurisico's. De Nederlandse regering is - samen met de Oostenrijkse regering -
pleitbezorger van dit voorstel, onder andere omdat onder de vigerende regelgeving alleen over de
teelt van deze gewassen gediscussieerd kan worden in termen van veiligheid. Op dit moment
moeten maatschappelijke en sociaal-economische bezwaren tegen de teelt daarom altijd vertaald
worden in veiligheidsrisico's. Hierin komt verandering wanneer het voorstel wordt aangenomen. De
maatschappelijke reacties in binnen- en buitenland op het voorstel zijn uiteenlopend van aard. De
mate waarin toelating van deze gewassen wordt versoepeld, dan wel meer aan banden wordt gelegd,
wordt daarbij verschillend beoordeeld. Ook vrezen zowel voor- als tegenstanders van het
wijzigingsvoorstel voor een toenemend aantal juridische en economische conflicten over het al dan
niet toelaten van de teelt van specifieke genetisch gemodificeerde gewassen in een bepaald gebied.
In de commissievergadering LNV kondigde de fractie van de PvdD aan inbreng te leveren voor dit
wijzigingsvoorstel.

Naar aanleiding van de publicatie van een BNC-fiche over de mededeling van de Europese
Commissie over verdere aanpassing van communautaire BSE-maatregelen, zal de vaste commissie
voor LNV - op verzoek van de fracties van CDA en SP - deze mededeling en het BNC-fiche op 28
september agenderen voor procedure.  

lees meer
Dossier E100041a op de Europapoort
Dossier E100041b op de Europapoort
Dossier E100045 op de Europapoort

Voortgang behandeling Europese voorstellen op JBZ-terrein

https://www.euds.nl/print/eupdate/2010-2011/nr-14-0#art860
https://www.euds.nl/print/eupdate/2010-2011/nr-14-0#art861
https://www.euds.nl/print/eupdate/2010-2011/nr-14-0#art862
https://www.euds.nl/print/eupdate/2010-2011/nr-14-0#art864
https://www.euds.nl/print/eupdate/2010-2011/nr-14-0#art865
https://www.euds.nl/print/eupdate/2010-2011/nr-14-0#art869
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e100041a_commissiemededeling
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e100041b_voorstel_voor_een
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e100045_commissiemededeling_het


 14 september 2010 - Op de eerste vergaderdag na het zomerreces hebben de vaste commissies
voor de JBZ-Raad, voor Justitie en voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid zich gebogen over een
aantal tijdens het reces verschenen Europese voorstellen en bekeken of deze voorstellen in
behandeling moesten worden genomen. De commissies spraken allereerst met z'n drieën over een
voorstel voor een richtlijn betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van
derde landen met het oog op seizoenarbeid. De commissies besloten op 5 oktober aanstaande nader
te bezien wat zij met het voorstel zullen gaan doen. Dan is ook bekend wat het oordeel van de
behandelende commissie(s) in de Tweede Kamer zal zijn. Op 5 oktober bezien de commissies
tevens of zij nog een subsidiariteitstoets willen uitvoeren (welke dan 12 oktober plenair moet zijn
afgerond om binnen de termijn te blijven). Het BNC-fiche meldt dat de Nederlandse regering de
subsidiariteit en proportionaliteit van het voorstel deels positief, deels negatief beoordeelt. De
regering ziet ook geen meerwaarde in het voorstel.

De commissies voor de JBZ-Raad en voor Justitie hebben vervolgens gesproken over een voorstel
voor een richtlijn voor tijdelijke overplaatsing binnen een onderneming van werknemers uit derde
landen. De commissies houden met betrekking tot dit voorstel de procedure aan tot 28 september.
Het voorstel voor een richtlijn betreffende het recht op informatie in strafprocedures wordt door de
commissies in behandeling genomen. Fracties die inbreng willen leveren voor overleg met de
regering of de Europese Commissie kunnen dat op 28 september aanstaande doen. Het genoemde
voorstel is een tweede stap van de routekaart met maatregelen ter versterking van de procedurele
waarborgen van verdachten in strafprocedures. De eerste stap betrof een voorstel voor een richtlijn
betreffende het recht op tolk- en vertaaldiensten in strafprocedures. De commissie voor de JBZ-Raad
heeft dit voorstel destijds intensief gevolgd (zie laatstelijk EUpdate nr. 11).

Als laatste spraken de twee commissies over een ontwerpmandaat voor onderhandelingen over een
overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten inzake de bescherming van
persoonsgegevens. Dit mandaat is formeel nog vertrouwelijk. De commissies hebben het vlak voor
het zomerreces opgevraagd bij de Minister van Justitie en hem verzocht nog geen medewerking te
verlenen aan de vaststelling van het mandaat in de Raad (zie EUpdate nr. 13). Op de brief van de
commissies is echter nog geen antwoord gekomen en inmiddels is een gelekte versie van het
mandaat op de website Statewatch verschenen. De commissies hebben daarop besloten dat op 28
september aanstaande inbreng geleverd kan worden door fracties die prijs stellen op schriftelijk
overleg met de regering.

lees meer
Dossier E100039 op de Europapoort (seizoenarbeid)
Dossier E100040 op de Europapoort (overplaatsing werknemers)
Dossier E100043 op de Europapoort (recht op informatie)
Dossier E100035 op de Europapoort (mandaat)

Doorgang gesprek met Europol onzeker

 14 september 2010 - Het voor 9 november 2010 geplande gesprek van de commissie voor de JBZ-
Raad met een vertegenwoordiger van Europol is uiterst onzeker. De reden is dat de beoogde
gesprekspartner niet beschikbaar is. De commissie zal op 12 oktober aanstaande bezien of zij nog
behoefte heeft aan een gesprek met Europol en dan tevens bekijken op welke datum dat gesprek
plaats zou kunnen vinden.

zie eerder
Gesprek JBZ-commissie met Europol verplaatst naar november (nieuwsbrief EUpdate nr. 11 - 2009 -
2010)

Antwoorden op vragen over strategie voor schone en energiezuinige voertuigen

 14 september 2010 - De commissie voor Verkeer en Waterstaat heeft op 6 juli 2010 vragen aan de
regering gesteld over de Commissiemededeling 'Een Europese strategie voor schone en
energiezuinige voertuigen' (zie eerder EUpdate nr. 13). Op 16 augustus heeft de commissie antwoord
ontvangen van de minister van Verkeer en Waterstaat. De minister noemt hierin lithium een kansrijke
optie voor het verder ontwikkelen van batterijen van elektrische voertuigen, maar stelt ook dat indien
zich kansen voordoen om een technologische sprong voorwaarts te maken, hierop moet worden

http://www.euds.nl/node/813#art804
http://www.euds.nl/node/850#art836
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e100039_voorstel_voor_een
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e100040_voorstel_voor_een
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e100043_voorstel_voor_een
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e100035_ontwerp_mandaat_voor
https://www.euds.nl/node/813#art803
http://www.euds.nl/node/850#art830


ingezet. Verder stelt de minister dat het kabinet zich blijft inzetten ten aanzien van recycling bij de
verdere implementatie van het actieplan. De commissie zal dit onderwerp met belangstelling volgen.

lees meer
Dossier E100031 op de Europapoort
zie eerder
Commissie V&W stelt vragen over strategie voor schone en energiezuinige voertuigen (nieuwsbrief
EUpdate nr. 13 - 2010 - 2011)

Nieuws uit Europa

Update Van Rompuy werkgroep

 6 september 2010 - De Van Rompuy werkgroep, die in het voorjaar van 2010 is opgericht, werkt
aan voorstellen om het functioneren van het Stabiliteits- en Groeipact te versterken en om het
toezicht op macro-economische onevenwichtigheden te verbeteren. Tijdens de vergadering van de
werkgroep in juli is besloten dat er beter toezicht moet komen op macro-economische
onevenwichtigheden, dat het makkelijker moet worden om sancties in te zetten, dat er minimumeisen
gesteld dienen te worden aan nationale raamwerken voor de begrotingsprocessen en dat er meer
aandacht moet komen voor de omvang van staatsschulden.

De Ecofin Raad van 6 en 7 september 2010 heeft reeds ingestemd met het voorstel van de
werkgroep voor het instellen van een 'Europees semester', wat tot doel heeft om het tijdpad
waarbinnen nationale begrotingen opgesteld worden beter op elkaar te laten aansluiten. Vanaf 2011
moeten lidstaten in de maand april hun begrotingen en beleidsprogramma's indienen in Brussel. In de
programma’s moeten lidstaten, zoals reeds de bestaande praktijk is, inzicht geven in de budgettaire
plannen voor de komende jaren. Op deze wijze moet het mogelijk worden om aanbevelingen van de
Commissie en de Raad te verwerken in de begroting van het volgende begrotingsjaar en dus te
komen tot meer coördinatie tussen lidstaten.

De Europese Commissie presenteert op 29 september 2010 een pakket wetgevende
maatregelen om het fiscaal en macro-economisch toezicht verder te versterken, waaronder
effectievere sturings- en sanctiemogelijkheden. Naar verwachting zal de Europese Raad van 28-29
oktober aanstaande formeel instemmen met het eindrapport van de Van Rompuy werkgroep.

zie eerder
Commissie Financiën voert informeel overleg met de minister over toekomst EMU (nieuwsbrief
EUpdate nr. 13 - 2010 - 2011)

Signalering

Nieuwe Europese voorstellen

 16 september 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 
Week 29 
Week 30 
Week 31 en 32 
Week 33 
Week 34 en 35 
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http://redactie.eerstekamer.nl/eu/brief2/20100723/com_overzicht_week_29/f=/vihechkd0k37.pdf
http://redactie.eerstekamer.nl/eu/brief2/20100730/com_overzicht_week_30/f=/viheck6inxmt.pdf
http://redactie.eerstekamer.nl/eu/brief2/20100813/com_overzicht_week_31_en_32/f=/vihsdx1eegr4.pdf
http://redactie.eerstekamer.nl/eu/brief2/20100820/com_overzicht_week_33/f=/vihzg9r2ccuo.pdf
http://redactie.eerstekamer.nl/eu/brief2/20100903/overzicht_com_voorstellen_week_34/f=/viiai6jo54bh.pdf


Week 36 
Week 37

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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