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Uitgelicht...

Europese Senaatsvoorzitters bijeen in Eerste Kamer

 22 mei 2015 - De voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol, heeft vrijdag in de plenaire
vergaderzaal van de Eerste Kamer de 16e bijeenkomst van de Association of European Senates
(AES) voorgezeten. Aan deze eendaagse conferentie deden Senaatsvoorzitters uit vijftien Europese
landen mee. In 2009 werd de conferentie voor het laatst in Nederland gehouden. De vorige AES-
conferentie was in 2013 in the House of Lords, het Britse Hogerhuis.

Het overkoepelende thema van de bijeenkomst was 'changing concepts in the functioning of Senates
in bicameral parliamentary systems'. De vragen die aan de orde kwamen waren onder meer: 
- Wat legitimeert een bicameraal stelsel in onze tijd? 
- Zouden beide Kamers dezelfde bevoegdheden moeten hebben? 
- Welke veranderingen hebben senaten de afgelopen jaren doorgemaakt? 
- En wat is de invloed van publieke opinie?

De Senaatsvoorzitters hielden ieder een inleiding over één van de thema's, waarna kort vragen
werden gesteld. De deelnemende landen waren: België, Bosnië-Herzegovina, Duitsland, Frankrijk,
Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Polen, Roemenië, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Verenigd
Koninkrijk en Zwitserland.

De Senaatsvoorzitters werden vrijdagmiddag op Paleis Noordeinde ontvangen door Zijne Majesteit
Koning Willem-Alexander. Daarbij is gesproken over diverse aspecten van de rol van de Senaat en
die van de Senaatsvoorzitter. De onderwerpen waren afgeleid van het overkoepelende thema van de
AES-bijeenkomst.

lees meer
Website van de bijeenkomst

Nieuws uit de Kamer
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Commissies bespreken stand van zaken EOM met minister V&J

 26 mei 2015 - Met het oog op de JBZ-Raadsvergadering van 15-16 juni 2015, hebben de commissies
I&A/JBZ en V&J op 26 mei 2015 een mondeling overleg gevoerd met de minister van Veiligheid en
Justitie, de heer Van der Steur, over de stand van zaken in de onderhandelingen over de
ontwerpverordening voor de oprichting van een Europees Openbaar Ministerie (EOM). De minister
lichtte toe hoe het huidige voorstel waarover nu wordt onderhandeld verschilt van het oorspronkelijke
Commissievoorstel dat in 2013 is gepubliceerd en waartegen de Kamers van de Staten-Generaal een
subsidiariteitsbezwaar hebben ingediend. Onder andere is gesproken over de regeringsinzet bij de
onderhandelingen, de bevoegdheidsverdeling tussen het EOM en de nationale aanklagers en de
politieke verantwoordelijkheid voor het optreden van het EOM. 

Op 3 juni 2015 heeft de Kamer een brief ontvangen waarin de minister de stand van zaken nogmaals
nader toelicht. De brief staat geagendeerd voor bespreking in de commissies op 16 juni 2015,
evenals de geannoteerde agenda van de Raadsvergadering van 15-16 juni 2016. In de
Raadsvergadering zal aan de bewindspersonen onder andere de vraag worden voorgelegd of de
JBZ-Raad in beginsel kan instemmen met de tekst van de eerste 16 artikelen van de
ontwerpverordeningen en dat onder de afspraak dat de details van de tekst opnieuw zullen moeten
worden bezien zodra de Raad in beginsel overeenstemming heeft bereikt over de volledige tekst van
de ontwerpverordening.

lees meer
Dossier E130041 op de Europapoort

Krachtenveld onderhandelingen gegevensbescherming wordt inzichtelijker

 8 juni 2015 - De commissies I&A/JBZ en V&J bespreken geregeld het kwartaaloverzicht dat de
regering aanbiedt van de onderhandelingen over de Algemene verordening gegevensbescherming
en de richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging. Voor een beter begrip van het
krachtenveld dat hierin wordt beschreven zal de staatsecretaris van V&J voortaan, op verzoek van de
commissies, in het kwartaaloverzicht de nummers van de onderhandelingsdocumenten vermelden,
die de Kamer via het Extranet van de Raad kan raadplegen. Op 8 juni 2015 heeft de staatssecretaris
de Kamer hierover bericht.  

lees meer
Dossier E120003 op de Europapoort
Dossier E120004 op de Europapoort

Antwoorden op nadere vragen over Europees Fonds voor strategische investeringen

 28 mei 2015 - Kort na de aankondiging van haar investeringsplan voor Europa ter bevordering van
groei en werkgelegenheid heeft de Europese Commissie op 13 januari 2015 het
wetgevingsvoorstel over het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) voorgelegd aan
de Raad en het Europees Parlement. Het kabinet heeft op 6 februari 2015 in een BNC-fiche
aangegeven wat de Nederlandse aandachtspunten bij dit voorstel zijn.

Op 21 april 2015 hebben de leden van de PvdA-fractie en de GroenLinks-fractie inbreng geleverd
voor nader schriftelijk overleg met de minister van Economische Zaken (EZ). Bij brief van 21 mei
2015 heeft de minister hierop gereageerd. In de brief wordt onder andere benadrukt dat het gaat om
private investeringen die door het EFSI worden geselecteerd, zonder dat daarbij geografische dan
wel sectorale quota of doelstellingen een rol spelen. Ook investeringen in onderzoeks- en
innovatieprojecten behoren tot de mogelijkheden. Voorts vermeldde de minister dat de criteria die
gehanteerd worden bij het toekennen van middelen uit het EFSI, de reguliere criteria zijn die de
Europese Investeringsbank gebruikt.

Een aantal zaken is nog onderwerp van discussie, aldus de brief. Zo wordt met het Europees
Parlement nog onderhandeld over de positie van het Europees Parlement en de Europese
Rekenkamer inzake het EFSI. Ook over de financiering van dit fonds wordt nog gediscussieerd. De
commissie EZ heeft de brief voor kennisgeving aangenomen.

http://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20150603/brief_minister_v_j_met_informatie/document3/f=/vjuie6bfqbzv.pdf
http://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20150604/brief_inzake_geannoteerde_agenda/document3/f=/vjuie6bfqus4.pdf
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e130041_voorstel_voor_een#p7
http://www.eerstekamer.nl/behandeling/20150526/brief_aan_de_staatssecretaris_van_2/document3/f=/vjuacue9gizy.pdf
http://www.eerstekamer.nl/behandeling/20150608/brief_van_de_staatssecretaris_van/document3/f=/vjuocpve6sxm.pdf
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e120003_voorstel_voor_een
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e120004_voorstel_voor_een
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0903&from=EN
http://www.eerstekamer.nl/eu/europeesvoorstel/com_2015_10_voorstel_voor_een/document/f=/vjr4mw41g7q2.pdf
http://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20150206/brief_inzake_fiche_1_verordening/document3/f=/vjrzony0wby1.pdf
http://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20150424/brief_aan_de_minister_van/document3/f=/vjtidwjr01pp.pdf
http://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20150521/brief_minister_van_economische/document3/f=/vjumkk7cxxyd.pdf
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Op 28 mei 2015 is bij onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de Raad een voorlopig
akkoord bereikt over de regeling betreffende het EFSI. Het Europees Parlement zal hierover op 24
juni 2015 stemmen, zodat het investeringsprogramma vanaf aanstaande zomer van start kan gaan.

lees meer
Dossier E150002 op de Europapoort
zie eerder
Nadere schriftelijke vragen over het Europees Fonds voor strategische investeringen (nieuwsbrief
EUpdate nr. 11 - 2014 - 2015)

Behandeling Strategie voor een digitale interne markt voor Europa

 26 mei 2015 - De digitale interne markt (DIM) voor Europa staat hoog op de Brusselse agenda. Op 6
mei 2015 publiceerde de Europese Commissie een mededeling over een DIM-strategie voor deze
digitale markt. De strategie vormt de grondslag voor het DIM-pakket dat de Europese Commissie in
haar werkprogramma voor 2015 heeft aangekondigd.

De strategie die in de mededeling wordt besproken,is bedoeld om de interne markt te waarborgen in
een snel veranderende digitale samenleving. De strategie bestaat uit drie pijlers: 
- betere toegang tot onlinegoederen en -diensten voor consumenten en bedrijven in Europa;
- randvoorwaarden die bevorderlijk zijn voor digitale netwerken en innovatieve diensten; 
- en een maximaal groeipotentieel voor de Europese digitale economie.

Ter verwerkelijking van deze drie pijlers stelt de Europese Commissie een zestiental
maatregelen voor. Het betreft onder andere regels voor grensoverschrijdende e-commerce en
pakketbezorging, vermindering van de btw-gerelateerde lasten en hindernissen voor de verkoop over
de grens, het aanpassen van telecomregels en het bevorderen van interoperabiliteit en normalisatie.
De Commissiemededeling staat op de agenda van de bijeenkomst van de Europese Raad op 25 en
26 juni 2015. Het kabinet heeft op 22 mei 2015 in een BNC-fiche de Nederlandse aandachtspunten
bij dit voorstel belicht.

Het DIM-pakket is door de commissies Economische Zaken (EZ) en Veiligheid & Justitie (V&J) als
prioritair dossier geselecteerd. Laatstgenoemde commissie is betrokken, nu het DIM-pakket, naast
andere wetgevingsvoorstellen, de modernisering van het auteursrecht zal omvatten.

De mededeling is tijdens de gecombineerde vergadering van de commissies EZ en V&J op 26 mei
2015 besproken. Hierin is besloten dat de commissies afzonderlijk van elkaar de door de Europese
Commissie voorgestelde toekomstige maatregelen binnen de strategie zullen behandelen. De
commissie V&J zal zich slechts richten op de maatregelen omtrent het auteursrecht. Alle overige
maatregelen zullen worden gevolgd door de commissie EZ. Laatstgenoemde commissie heeft tevens
besloten naar aanleiding van de mededeling van de Europese Commissie in schriftelijk overleg te
treden met de regering. Inbreng hiervoor wordt geleverd op 16 juni 2015.

lees meer
Dossier E150009 op de Europapoort

Nieuws van de PV Staten-Generaal Brussel

EU-PNR voorstel vliegt nog niet zo hard

 4 juni 2015 - De LIBE commissie van het Europees Parlement (Civil Liberties, Justice and Home
Affairs) is zeer verdeeld over het EU-Passenger Name Record (PNR) dossier, zo blijkt uit een debat
dat plaatsvond op 4 juni. Tijdens deze vergadering werden de amendementen op de ontwerpresolutie
van rapporteur Kirkhope (ECR, VK) besproken. De leden zijn het wel met elkaar eens dat er in 2015
nog een akkoord met de Raad moet worden bereikt. Dit staat overigens ook in de resolutie over
terrorismebestrijding die het Europees Parlement op 11 februari 2015 heeft aangenomen. Om deze
ambitie te realiseren, moet de resolutie snel in de plenaire vergadering landen, maar gezien de
standpunten is dit nog niet zo eenvoudig.

Standpunten in de LIBE commissie

http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e150002_voorstel_voor_een
https://www.euds.nl/node/1942#art1930
https://www.eerstekamer.nl/eu/europeesvoorstel/com_2015_192_commissiemededeling/document/f=/vjtqkgdbogmc.pdf
http://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20150522/bnc_fiche_over_de_europese/document3/f=/vjuafvi6voyg.pdf
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e150009_commissiemededeling
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-549.223%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fNL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP8-TA-2015-0032%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fNL&language=NL
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De 836 amendementen hebben betrekking op vele verschillende aspecten van het EU-PNR voorstel.
De ALDE wil bijvoorbeeld dat EU-PNR ook betrekking heeft op intra-Europese vluchten, terwijl de
EVP nog verder gaat met het voorstel om nationale vluchten op te nemen. Een ander discussiepunt
betreft de periode waarin data moeten worden bewaard. De Europese Commissie heeft een periode
van vijf jaar voorgesteld. Kirkhope maakt echter onderscheid in het bewaren van gegevens van
terroristen en mensen die andere misdaden hebben gepleegd. In het eerste geval moet data wel vijf
jaar worden bewaard, maar zolang het niet om terroristen gaat, zou vier jaar voldoende zijn. De EVP
stelt daarentegen voor dat data in alle gevallen zeven jaar moeten worden bewaard. "Laten we data
50 jaar bewaren!" was de sarcastische reactie vanuit de S&D. Deze fractie is duidelijk terughoudend
met het bewaren van data en wil alleen gegevens opslaan over vluchten waarvan de dreiging hoog
is. Sophie in 't Veld richtte zich namens de ALDE juist op het type gegevens en vindt het belangrijk
dat alleen de meest relevante gegevens worden bewaard. Daarnaast stelt ze voor om van EU-PNR
een verordening in plaats van een richtlijn te maken. De GUE/NGL-fractie maakt zich vooral zorgen
over de balans tussen veiligheid en privacy en de Groenen vinden collectieve dataverzameling niet
efficiënt en willen graag dat de EU zich richt op individuen, net als de VS. Het is nog onduidelijk
wanneer er over de amendementen wordt gestemd.

De Raad

Tijdens de JBZ-raad van 12 en 13 maart 2015 is geconcludeerd dat het informeel overleg met het
Europees Parlement ter voorbereiding op de triloog zal worden voortgezet. Het Letse Voorzitterschap
benadrukte dat lidstaten bereid moeten zijn om compromissen te sluiten zodat nog in 2015
overeenstemming kan worden bereikt. Het EU-PNR dossier staat opnieuw op de agenda van de JBZ-
raad op 10 en 11 juni.

lees meer
Dossier E110005 op de Europapoort

Nieuws uit Europa

Lets Voorzitterschap sluit af met plenaire COSAC

 1 juni 2015 - Op 1 en 2 juni 2015 vond in Riga de plenaire vergadering van de LIII COSAC plaats.
COSAC is de interparlementaire bijeenkomst van de commissies voor Europese Zaken van de
parlementen van de Europese Unie en het Europees Parlement. De Nederlandse delegatie bestond
uit het Eerste Kamerlid Strik (GroenLinks) en de Tweede Kamerleden Azmani (VVD), Rog (CDA), Van
't Wout (VVD), Taverne (VVD) en Van Bommel (SP).

Op de reguliere agenda stond onder andere de aanbieding van het 23ste halfjaarlijkse COSAC-
rapport en de plenaire bespreking van verschillende actuele onderwerpen, zoals de Europese
Energie Unie en het Europees beleid inzake handelsakkoorden, waaronder TTIP. De Nederlandse
delegatie intervenieerde bij beide sessies. Zo stelde het lid Strik (voorzitter van de commissie EUZA)
bij het agendapunt over de Europese Energie Unie aan eurocommissaris Sefčovič de vraag of hij
bereid is om zich volledig in te zetten voor een spoedige realisatie van het zogenaamde "North Sea
Grid", het internationaal geïntegreerd elektriciteitsnetwerk in de Noordzee. In antwoord hierop gaf de
eurocommissaris aan het initiatief volledig te ondersteunen want alleen met dit soort initiatieven kan
de EU het streefcijfer van 10 % voor de interconnectie van elektriciteit in 2020 bereiken. Het Tweede
Kamerlid Azmani kondigde verder tijdens de sessie aan dat de Staten-Generaal tijdens het
Nederlands EU-Voorzitterschap in 2016 een interparlementaire conferentie over Energie en aspecten
van innovatie met daarbinnen bijzondere aandacht voor circulaire economie zal organiseren. Dit werd
door de sprekers verwelkomd.

De tweede dag stond plenair geheel in het teken van de toekomst van de parlementaire controle in
de EU. Op initiatief van onder meer Nederland werd besloten om onder het Luxemburgs EU-
Voorzitterschap een formele werkgroep in te stellen die belast wordt met het bespreken van de
verdieping van de politieke dialoog door de mogelijke introductie van een zogenaamde 'groene-kaart'
en het verbeteren van de 'gele kaart-procedure'.

De plenaire vergadering eindigde met het aannemen van aanbevelingen over de besproken
onderwerpen.

https://www.eerstekamer.nl/eu/europeesvoorstel/com_2011_32_voorstel_voor_een/document/f=/vimol7bpmqun.pdf
http://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20150330/brief_inzake_aanbieding_van_het/document3/f=/vjsobprr9wqg.pdf
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e110005_richtlijn_voor_het_gebruik
http://www.cosac.eu/53-latvia-2015/plenary-meeting-of-the-liii-cosac-31-may-2-june-2015/
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Signalering

Nieuwe Europese voorstellen

 11 juni 2015 - 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 wordt dit in de
verantwoordelijke commissie aan de orde gesteld. 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 22
Week 23
Week 24

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/intern_stuk/20150529/overzicht_gepresenteerde_europese/f=/vjubjt1ugszf.pdf
http://www.eerstekamer.nl/eu/intern_stuk/20150605/overzicht_gepresenteerde_europese/f=/vjuid3mhh1we.pdf
http://www.eerstekamer.nl/eu/intern_stuk/20150611/overzicht_gepresenteerde_europese/f=/vjuoh79j4dup.pdf
http://www.euds.nl/eupdate/inschrijven
mailto:europapoort@eerstekamer.nl

