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Uitgelicht...

Brexitprocedure: snel beginnen of even wachten?

 29 juni 2016 - De uitslag van het referendum zorgde in Brussel voor een schokreactie: de Britse
Eurocommissaris Hill stapte op, verschillende Britse Europarlementariërs legden hun
rapporteurschappen neer en in de op dinsdag aangenomen resolutie stelde het Europees Parlement
(EP) dat het 'zijn interne organisatie zal wijzigen om uitdrukking te geven aan de wens van een
meerderheid van de burgers van het Verenigd Koninkrijk'. Dit gebeurt wellicht in januari, tijdens de al
geplande tussentijdse herschikking van de hogere functies.

In het Europees Parlement was men het dinsdag over een ding eens: niemand heeft belang bij
aanhoudende onzekerheid. Voorzitter Juncker zei dit namens de Commissie. Minister Hennis-
Plasschaert namens de Raad. En meerdere Europarlementariërs zeiden dit namens hun fracties.
Ook het Nederlandse kabinet schreef dit in de brief die zij maandag stuurde aan de Tweede Kamer.
Veel andere nationale parlementen lastten ook een spoedvergadering in, zoals in Italië, Frankrijk,
Duitsland en Slowakije. Het Europees Parlement schreef in haar resolutie dat ze "verwacht dat de
premier van het Verenigd Koninkrijk kennisgeeft van de uitkomst van het referendum aan de
Europese Raad van 28-29 juni 2016". Echter, op maandag bevestigde Cameron dat hij de procedure
niet tijdens de Europese top van deze week zal activeren.

Dit werd bevestigd in het statement van de Europese Raad van woensdagmiddag, waarin de
regeringsleiders tot het besluit kwamen dat het aan de Britse regering is om de Europese Raad te
informeren van het voornemen zich terug te trekken uit de Unie. In het besluit staat verder dat
vandaag wordt begonnen met een "politiek denkproces", en dat de 27 regeringsleiders op
16 september tijdens de informele bijeenkomst in Bratislava terugkomen op dit onderwerp. De door
de Europarlementariërs zo gewilde snelle start van de Brexitprocedure komt er dus niet.

Nieuws uit de Kamer
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Eerste Kamervoorzitter Broekers-Knol brengt officieel bezoek aan Oekraïne

 15 juni 2016 - Op uitnodiging van de Voorzitter van de Verkhovna Rada, het Parlement van Oekraine,
Andriy Parubiy, bracht de Voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol, op 15 en 16 juni
2016 een officieel bezoek aan Oekraïne. Zij werd daarbij vergezeld door Senator Ben Knapen (CDA)
en Senator Bastiaan van Apeldoorn (SP).

Het bezoek begon op 15 juni 2016 met een ontvangst door Parlementsvoorzitter Andriy Paryubiy in
de Verkhovna Rada. Vervolgens waren er ontmoetingen met Vice-Premier en Minister van
Economische Zaken Stepan Kubiv, leden van de commissie voor Buitenlandse Zaken van het
parlement onder leiding van commissievoorzitter Hanna Hopko en de ondervoorzitter van de
commissie voor Justitie Leonof Yemets. Op 16 juni had de Eerste Kamervoorzitter gesprekken met
de minister van Buitenlandse Zaken Pavlo Klimkin en met de President van Oekraïne, Petro
Poroshenko.

In de gesprekken stonden de volgende onderwerpen centraal: het Associatieverdrag tussen Oekraïne
en de Europese Unie, de visaliberalisatie, de geopolitieke situatie en de ontwikkelingen in het oosten
van Oekraïne, de ramp met MH17 en de opsporing van de daders van die aanslag, de naleving van
de Minskverdragen, de economische betrekkingen tussen Nederland en Oekraïne en de
hervormingen op justitieel gebied in Oekraïne.

lees meer
Eerste Kamervoorzitter Broekers-Knol brengt officieel bezoek aan Oekraïne
Voorzitter Eerste Kamer bezoekt President Poroshenko van Oekraïne

Schriftelijke vragen over herziening gemeenschappelijk Europees asielsysteem

 20 juni 2016 - Op 4 mei 2016 presenteerde de Europese Commissie voorstellen om het
gemeenschappelijk Europees asielstelsel te hervormen. De commissie I&A/JBZ besprak de
voorstellen op 7 en 14 juni 2016 en besloot naar aanleiding hiervan in schriftelijk overleg te treden
met de regering.

In de brief van 20 juni 2016 worden vragen gesteld door de GroenLinks-fractie. De leden van de
fracties van D66 en SP sloten zich bij deze vragen aan.

Ten aanzien van de ontwerpverordening tot wijziging van de Dublin III-verordening wordt onder meer
teleurstelling geuit dat het voorstel nog steeds uitgaat van het principe dat het land van eerste
binnenkomst verantwoordelijk is voor het asielverzoek. De vragenstellers menen dat dit mechanisme
niet bepaald een prikkel veroorzaakt voor de landen aan de buitengrens om hun asielsysteem op
orde te hebben en vragen hoe de regering dit ziet. Verder worden er onder meer vragen gesteld over
de beperkte mogelijkheden om in beroep te gaan, de positie van minderjarige asielzoekers en het
veilig derde landen principe.

Ten aanzien van de ontwerpverordening betreffende het asielagentschap van de EU wordt onder
meer gevraagd naar de taken van het nieuwe agentschap, de landeninformatie waarop het
agentschap haar beslissingen baseert en de positie van de Nederlandse regering ten aanzien van het
langetermijnperspectief dat de Europese Commissie schetst, waarbij het agentschap zou uitgroeien
naar een beslisautoriteit op EU-niveau.

Tot slot worden er vragen gesteld over de ontwerpverordening betreffende de instelling van Eurodac
(herschikking). De vragenstellers vragen onder meer op welke wijze de regering het voorstel om de
toegang tot de databestanden te verruimen voor handhavingsautoriteiten in overeenstemming acht
met het doelbindings- en proportionaliteitsprincipe.

lees meer
Dossier E160013 op de Europapoort
Dossier E160014 op de Europapoort
Dossier E160015 op de Europapoort

SP stelt vragen over Europese mededeling hybride dreigingen
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 21 juni 2016 - Half juni hebben de leden van de SP-fractie vragen gesteld aan de minister van
Buitenlandse Zaken naar aanleiding van de verschijning van een gezamenlijke mededeling van de
Europese Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en
Veiligheidsbeleid. De mededeling verscheen op 6 april 2016 en betrof een gezamenlijk kader voor de
bestrijding van hybride bedreigingen.

In de brief vragen de leden onder andere welke definitie van hybride dreigingen de regering hanteert.
Zij vragen ook of de regering van mening is dat tweeëntwintig verschillende maatregelen om hybride
dreigingen tegen te gaan in één kader kunnen worden opgenomen en wat de praktische gevolgen
zijn van het doorvoeren van deze voorstellen. Ze vragen ook naar de mening van de regering ten
aanzien van het voornemen om ook in de nabuurschapsregio's van de Europese Unie te bezien
welke hybride bedreigingen zich daar wellicht voor kunnen doen.

lees meer
Dossier E160017 op de Europapoort

Commissies benieuwd naar verder verloop EOM-dossier na Nederlands Voorzitterschap

 29 juni 2016 - De commissies I&A/JBZ en V&J hebben bij brief van 29 juni 2016 de minister van
Veiligheid en Justitie verzocht toe te lichten of de beëindiging van het Voorzitterschap na 1 juli a.s.
ook een wijziging in de opstelling van de onderhandelingen van Nederlandse kant in de verordening
voor de oprichting van een Europees Openbaar Ministerie (EOM) zal teweegbrengen. De commissies
wensen ook graag te vernemen of de punten van zorg over het huidige voorstel, die medewerkers
van een afdeling van het Parket Generaal noemen in een gesprek met de Tweede Kamerrapporteur
voor het EOM, worden meegenomen in de onderhandelingen over de relevante artikelen? Tot slot
vragen de commissies hoe de minister het vervolg ziet wanneer er straks een eindtekst in de Raad
ligt, waar het parlement in de totstandkomingsfase niet inhoudelijk bij betrokken is geweest,
aangezien de gebruikelijke controle op de kabinetsinzet bij de onderhandelingen niet mogelijk was.

lees meer
Dossier E130041 op de Europapoort

Zwitserse Senaatsvoorzitter bezoekt Eerste Kamer

 30 juni 2016 - Op 30 juni 2016, de laatste dag van het Nederlandse Voorzitterschap van de Europese
Unie, bezocht de Zwitserse Senaatsvoorzitter, de heer Raphaël Comte, de Eerste Kamer in het kader
van zijn werkbezoek aan de Benelux. Hij had een ontmoeting en lunch met Kamervoorzitter
Broekers-Knol en Ondervoorzitter Joris Backer waarna hem een cultureel programma werd
aangeboden. Gespreksonderwerpen tijdens de ontmoeting waren onder meer referenda, de Britse
uittreding uit de Europese Unie en de parlementaire processen in de parlementen van de beide
landen. 

Nederlands EU-voorzitterschap 2016

Plenaire COSAC in Den Haag

 14 juni 2016 - Van 12 tot 14 juni 2016 vond in de Ridderzaal in Den Haag de plenaire COSAC-
bijeenkomst plaats. Deze interparlementaire conferentie met vertegenwoordigers van de commissies
Europese Zaken van parlementen van 28 lidstaten en van het Europese Parlement was de afsluiting
van de parlementaire dimensie van het Nederlandse Voorzitterschap in de eerste helft van 2016. De
LV plenaire COSAC stond met name in het teken van parlementaire controle op EU-
aangelegenheden, nationale parlementen en rechtsstatelijkheid, parlementaire diplomatie, de
mogelijke samenwerking tussen nationale parlementen en de Europese Rekenkamer en tot slot het
migratievraagstuk in het bijzonder met betrekking tot de implementatie van de afspraken tussen de
EU en Turkije. De conferentie is afgesloten met de aanvaarding van de contributies bij consensus.  

Een uitgebreid verslag van de conferentie en van de verschillende sessies is hier te lezen: 

Verslag COSAC Ochtendgedeelte 13 juni 2016

https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20160621/brief_aan_de_minister_van/document3/f=/vk54cxjcb59k.pdf
https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e160017_gezamenlijke_mededeling
https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20160629/brief_aan_de_minister_van/document3/f=/vk5cimk0rhif.pdf
https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e130041_voorstel_voor_een
https://www.parleu2016.nl/c/1/a/1545
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Verslag COSAC Middaggedeelte 13 juni 2016

Verslag COSAC 14 juni 2016

Transatlantic Legislators’ Dialogue bezoekt Nederlands parlement

 27 juni 2016 - Op maandag 27 juni bezocht de Transatlantic Legislators’ Dialogue (TLD) het
Nederlandse parlement. Tijdens het bezoek werden de leden van de TLD toegesproken door eerste
ondervoorzitter van de Tweede Kamer Ton Elias en door de voorzitter van de Eerste Kamer Ankie
Broekers-Knol. Beiden blikten kort terug op de parlementaire dimensie van het Nederlands EU-
voorzitterschap. Het programma bestond daarnaast uit drie werksessies waaraan leden van de
Eerste en Tweede Kamer deelnamen. De TLD is een interparlementaire vriendschapsgroep tussen
het Europees Parlement en het Congres van de Verenigde Staten. De TLD komt twee maal per jaar
bijeen; afwisselend in de Verenigde Staten en de Europese lidstaat die op dat moment het roulerend
voorzitterschap van de EU bekleedt.

De eerste werksessie stond in het teken van counter-terrorisme, cyber veiligheid en radicalisering.
Sessie twee werd gewijd aan buitenlandse politiek, waar de Brexit centraal gespreksonderwerp was.
De derde sessie focuste ten slotte op handel, en TTIP in het bijzonder. Afsluitend werd er een
gezamenlijk standpunt getekend en blikte men vooruit op de eerstvolgende TLD bijeenkomst in
Washington D.C.

lees meer
Artikel op de website van het Nederlands Voorzitterschap

Nieuws uit Europa

Derde deelsessie PACE in Straatsburg

 24 juni 2016 - Van 20 tot 24 juni 2016 vond in Straatsburg de derde bijeenkomst plaats van de
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa. Deze bijeenkomst is bijgewoond door de
senatoren Elzinga, Kox, Oomen-Ruijten, Schnabel, Strik en Van de Ven. 

Bij de aanvang van de sessie op maandag 20 juni heeft de Assemblee ingestemd met een voorstel
van de voorzitters van de vijf politieke groepen, onder wie de heer Kox (voorzitter van de fractie van
Verenigd Europees Links) om een debat te voeren over de rol van de Assemblee als pan-Europees
forum voor interparlementaire dialoog en samenwerking. Dit debat zou, zo werd als verwachting
uitgesproken, mede kunnen worden aangegrepen voor een gedachtewisseling over een mogelijke
terugkeer van de delegatie van de Russische Federatie naar de Assemblee.

Verder stond onder meer op de agenda: transparantie en openheid in Europese instituties, de positie
van de leden van de PACE, verkeersveiligheid en de vluchtelingenproblematiek in Griekenland. 

Zie in de links hieronder een uitgebreid verslag van de bijeenkomst.

lees meer
Kort overzicht derde deelsessie PACE in Straatsburg
PACE roept op tot oplossen vluchtelingenproblematiek in Griekenland

Signalering

Nieuwe Europese voorstellen

 30 juni 2016 - 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.

https://www.parleu2016.nl/c/1/a/1578
https://www.parleu2016.nl/c/1/a/1630
https://www.parleu2016.nl/c/1/a/1665
http://website-pace.net/en_GB/web/apce/plenary-session
https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20160627/kort_overzicht_derde_deelsessie
https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20160627/pace_roept_op_tot_oplossen
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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 23
Week 24
Week 25

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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