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Uitgelicht...

Ontwerprichtlijn evenwicht tussen werk en privéleven negatief beoordeeld

 27 juni 2017 - Tijdens de vergadering van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(SZW) van 20 juni 2017 namen de leden kennis van de door de Tweede Kamer geformuleerde
subsidiariteitsbezwaren ten aanzien van de ontwerprichtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en
privéleven voor ouders en mantelzorgers (COM(2017)253). Enkele fracties gaven aan dat zij deze
bezwaren delen. Het was echter nog niet duidelijk of de bezwaren plenair op een meerderheid
zouden kunnen rekenen. De commissie verzocht de Voorzitter van de Eerste Kamer daarop − bij brief
van 22 juni − om het negatieve subsidiariteitsoordeel op 27 juni in stemming te brengen.

Op 27 juni 2017 bleek een meerderheid in de Eerste Kamer dit negatieve subsidiariteitsoordeel over
de ontwerprichtlijn te onderschrijven. De Europese Commissie is diezelfde dag in kennis gesteld van
het subsidiariteitsoordeel van de Kamer. In het gemotiveerde advies aan de Europese Commissie
van 27 juni meldt de Kamer dat een meerderheid van de Eerste Kamer − namelijk de fracties van
VVD, PVV, SP, ChristenUnie, PvdD, SGP en 50Plus − van mening is dat het geen
grensoverschrijdend probleem of onderwerp betreft dat alleen door middel van maatregelen op
Europees niveau kan worden gerealiseerd. Naar de mening van de Kamer is het evenwicht tussen
werk en privéleven een zaak van individuele keuzes en zo nodig van nationaal beleid. 

lees meer
Zie dossier E170021 op de Europapoort
Gemotiveerd advies van de Eerste Kamer inzake de subsidiariteit over het EU-voorstel voor een
richtlijn betreffende evenwicht tussen werk en privéleven COM(2017)253

Nieuws uit de Kamer

Commissie BDO stelt vragen over EU-strategie voor Syrië

 12 juni 2017 - De fracties van D66 en de PvdA hebben in de commissie Buitenlandse Zaken,
Defensie en Ontwikkelingssamenwerking op 12 juni 2017 schriftelijke vragen gesteld aan de minister
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van Buitenlandse Zaken over het op 14 maart 2017 verschenen Europese voorstel ten aanzien van
een nieuwe EU-strategie voor Syrië (E170015).

Dit gezamenlijke voorstel van de Europese Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger voor
Buitenlandse Zaken heeft als doel tot een nieuwe strategie voor de relatie tussen de EU en Syrië te
komen. Het uitgangspunt daarbij is het versterken van de rol van de EU bij het vinden van een
duurzame politieke oplossing en het bijdragen aan de wederopbouw van Syrië.

De D66-fractie stelde in haar inbreng onder meer vragen over de politieke rol van de EU, de
terugkeer van vluchtelingen en ontheemden en het bundelen van de Europese ontwikkelingsgelden.
De PvdA-fractie legde in haar inbreng de nadruk op de vredesbesprekingen van de VN en het
parallelle vredesproces onder auspiciën van Rusland, Turkije en Iran. De brief met de inbreng van
beide fracties is op 12 juni 2017 naar het ministerie verzonden.

lees meer
Zie dossier E170015 op de Europapoort
Schriftelijke vragen over de Commissiemededeling Gezamenlijke mededeling: Elementen voor een
EUstrategie voor Syrië

De European Market Infrastructure Regulation, de Brexit en de pensioenfondsen

 30 juni 2017 - De vaste commissie voor Financiën besloot op dinsdag 20 juni jl. in schriftelijk overleg
te treden met de regering over het op 4 mei 2017 gepubliceerde voorstel van de Europese
Commissie voor een herziening van de European Market Infrastructure Regulation (EMIR)
(COM(2017)208) (E170019) en het op 9 juni 2017 ontvangen BNC-fiche hierover. De leden van de
fractie van de PvdA hebben enkele vragen over het voorstel, waarbij de leden van de fractie van D66
zich aansluiten.

De vragen hebben betrekking op de voorgestelde verlenging van drie jaar van de huidige
clearinguitzondering voor pensioenfondsen onder de aangepaste EMIR-Verordening: is het voor
pensioenfondsen niet toch essentieel om zich op korte termijn voor te bereiden op centrale clearing?
Daarnaast wijzen deze leden erop dat dit het eerste wetsvoorstel is dat vooruitloopt op de Brexit en
gevolgen zou kunnen hebben voor de Londense clearingmarkt voor rentederivaten die momenteel
circa 75% van de totale markt voor rentederivaten beslaat. De leden vragen zich onder meer af hoe
de regering het voorstel in dit licht beoordeelt.

De EMIR-Verordening 
Tegen de achtergrond van de financiële crisis heeft de EU in 2012 de European Market Infrastructure
Regulation (EMIR) aangenomen om de transparantie op de markt voor derivaten (afgeleide financiële
producten zoals opties en swaps) te vergroten en de derivatenmarkt beter te reguleren met het doel
financiële systeemrisico's tegen te gaan. Hiermee heeft de Commissie gevolg gegeven aan de
aanbevelingen van de G20 om derivatentransacties te rapporteren aan handelsregisters en
gestandaardiseerde derivatencontracten te registreren, salderen en garanderen ('clearen') via
centrale tegenpartijen. Op basis van een evaluatie stelt de Europese Commissie nu een aantal
wijzigingen voor om de toepassing van de verordening eenvoudiger en evenrediger te maken.

lees meer
Zie dossier E170019 op de Europapoort
Brief aan de minister van Financiën inzake aanpassing van de European Market Infrastructure
Regulation - COM(2017)208/225

Schriftelijk overleg over de toekomst van de Economische en Monetaire Unie

 30 juni 2017 - De commissies voor Financiën, Economische Zaken en Europese Zaken besloten op 6
juni 2017 zich aan te sluiten bij de actuele discussie over de toekomst van de Economische en
Monetaire Unie (EMU). Naar aanleiding van de op 4 mei door de Europese Commissie gepubliceerde
discussienota over de verdieping van de Economische en Monetaire Unie (E170014) besloten de
commissies in schriftelijk overleg te treden met de regering.
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De commissies verzoeken de regering per brief om een algemene reactie op de discussienota. De
fracties van D66 en van de PvdA stellen daarnaast nog enkele meer specifieke vragen over de
toekomstige richtingen die in de discussienota worden geschetst. De leden van beide fracties vragen
de regering onder meer hoe de door de Commissie voorgestelde thesaurie voor de eurozone zich
institutioneel verhoudt tot de begrotings- en budgettaire bevoegdheden en het Meerjarig Financieel
Kader (MFK) en wat onder een dergelijke thesaurie moet worden verstaan. Tevens vragen de leden
zich af hoe de regering in dit kader het voortel van een minister van Financiën voor de eurozone
beoordeelt. Ook verzoeken de leden de regering om een uitgewerkte visie op het thema van
eurobonds.

Met de discussienota beoogt de Commissie het debat over de Economische en Monetaire Unie aan
te zwengelen en bij te dragen aan een gedeelde visie op het toekomstige ontwerp van de
Economische en Monetaire Unie. De Europese Commissie signaleert dat de EMU nog op enkele
terreinen tekortschiet en wijst op de risico's van economische en sociale divergentie in de Eurozone,
zoals die zich voordeed tijdens de crisis. De Europese Commissie schetst daarom in de
discussienota een reeks opties om de governance van de euro verder te hervormen. De
discussienota bouwt voort op het Witboek over de toekomst van Europa, zoals gepubliceerd op 1
maart 2017.

lees meer
Zie dossier E170014 op de Europapoort
Discussienota over de verdieping van de Economische en Monetaire Unie
Brief aan de minister van Financiën inzake de discussienota over de verdieping van de Economische
en Monetaire Unie (EMU)

Nieuws uit Europa

Conferentie over EU-mechanisme voor democratie, rechtsstaat en grondrechten

 22 juni 2017 - Het functioneren van de rechtsstaat in EU-lidstaten staat volop in de politieke
belangstelling sinds in Polen en Hongarije regeringen aan de macht zijn die in de ogen van veel
lidstaten en internationale organisaties de rechtsstaat ondermijnen. De Raad en de Commissie
hebben een aantal instrumenten in handen om op te treden tegen systematische bedreigingen van
de rechtsstaat, maar het Europees Parlement (EP) is in 2016 ook zelf gekomen met een voorstel
voor een rechtsstatelijkheidsmechanisme. Het betreft een niet-bindende resolutie voor een EU
mechanisme dat in vergelijking tot de Raads- en Commissie-initiatieven meer uitgaat van structurele
monitoring, periodieke beoordelingen van lidstaten en handhavend optreden.

Dit initiatiefvoorstel van de Nederlandse Europarlementariër Sophie In't Veld (D66, ALDE) stond
centraal tijdens de interparlementaire commissie vergadering van LIBE op donderdag 22 juni in
Brussel. Vanuit de Eerste Kamer namen de leden Stienen (D66) en Wezel (SP) deel, vanuit de
Tweede Kamer het lid Mulder (VVD). Leden uit 14 nationale parlementen participeerden, waaronder
die uit het Poolse en Hongaarse parlement.

Kamerlid In 't Veld vroeg expliciet steun van de nationale parlementen voor het voorgestelde EU-
mechanisme en het houden van een jaarlijkse vergadering/dialoog tussen de nationale parlementen
en het Europees Parlement over de rechtsstaat. Tevens riep zij alle parlementen op één 'point of
contact' of rapporteur per parlement aan te wijzen om deel te nemen aan de interparlementaire
dialoog over de rechtsstaat en om direct contact mee op te kunnen nemen als er acute problemen
zijn met de rechtsstaat in een EU-land.  

Timmermans had al eerder terughoudend gereageerd op dit voorstel en dat deed zijn topambtenaar
ook tijdens de vergadering. De plaatsvervangend directeur-generaal van DG Justitie, de heer Morillo,
onderstreepte dat de Commissie inhoudelijk de strekking van de resolutie steunt en
bovendien positief is over het idee van een jaarlijkse dialoog tussen nationale parlementen en het
Europees Parlement over rechtsstatelijkheid. Zij is echter geen voorstander van een jaarlijks
opgesteld rapport over de rechtsstaat, noch over een inter-institutioneel akkoord, door het EP
aangeduid als ‘EU-pact voor de grondrechten’. De Commissie vindt dat de bestaande instrumenten
beter benut moeten worden en wil duplicatie vermijden.
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Veel nationale parlementen hadden ook vraagtekens bij het voorstel, bleek in de discussie. De
Poolse en Hongaarse parlementariërs zeiden niet tegen een dialoog te zijn, maar wel tegen
structurele monitoring en sancties zoals voorgesteld. De Roemenen pleitten voor het stopzetten van
de rechtsstaatmonitoring in eigen land. De Franse en Luxemburgse parlementariërs zeiden
belangstelling te hebben voor een interparlementaire dialoog over de rechtsstaat. De Portugese,
Nederlandse en Litouwse leden stelden vragen over de normering en criteria, de afdwingbaarheid
van de criteria, de betrokkenheid van de burgers en de rol van de juridische expertgroep in het
voorstel. Een lid van het Tsjechische parlement die in het panel zat, concludeerde dat veel sprekers
de dialoog tussen het EP en nationale parlementen over de rechtsstaat nuttig vinden, maar dat
structurele monitoring, pressie en sancties minder gewaardeerd worden.

Hoe het verder zal gaan met het EU mechanisme is niet helemaal duidelijk. Het zal afhangen van de
bereidheid van de Europese Commissie om met een voorstel te komen en ook van het EP en
nationale parlementen of zij wel de parlementaire dialoog over rechtsstatelijkheid gaan houden.

lees meer
Achtergrondstukken interparlementaire conferentie Europees Parlement
zie eerder
Vragen over EU-mechanisme voor versterking rechtsstaat (nieuwsbrief EUpdate nr. 13 - 2013 - 2014)

Signalering

Nieuwe Europese voorstellen

 30 juni 2017 -

Voor de Europese werkzaamheden van de Eerste Kamer wordt wekelijks een overzicht
samengesteld van recent gepresenteerde Europese voorstellen. U treft hierbij links aan naar de
meest recente overzichten, verdeeld naar Directoraat-Generaal én naar de beleidsverantwoordelijke
commissie in de Eerste Kamer. Wil de Kamer een voorstel nader bestuderen, dan komt dit in de
verantwoordelijke commissie aan de orde. Besluit een commissie een Europees voorstel inhoudelijk
te behandelen, dan wordt op de Europapoort de Europese website van de Eerste Kamer - een apart
dossier aangemaakt.

Heeft u als lezer van deze EUpdate commentaar op een Europees voorstel? 
Maak dan gebruik van het contactformulier op de commissiepagina's van de Europapoort.

lees meer
Week 24
Week 25
Week 26

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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