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Uitgelicht...

Vragen naar aanleiding van de Brusselse aanbevelingen voor Nederland binnen het Europees
Semester

 1 juli 2014 - Vanuit de vaste commissies voor Financiën, voor Economische Zaken, voor Sociale
Zaken en Werkgelegenheid en voor Europese Zaken is op 1 juli jl. inbreng geleverd voor schriftelijk
overleg met de regering over de landenspecifieke aanbevelingen voor Nederland die de Europese
Commissie heeft gegeven in het kader van het Europees Semester 2014 en over de kabinetsreactie
daarop (CVII, H). Door de fracties van GroenLinks en de ChristenUnie zijn bij deze gelegenheid
onder meer vragen gesteld over de hervorming van de woningmarkt, pensioenen en zorg en het
verhogen van de arbeidsparticipatie.

Daarnaast is door alle fracties gezamenlijk een vraag gesteld over de berekening van het structureel
tekort in het kader van de gestelde eisen van de 'preventieve arm' van het Stabiliteits- en Groeipact
(SGP). Hiermee wordt bedoeld: het jaarlijks stapsgewijs terugbrengen van het tekort van landen met
een structureel tekort onder de 3 procent. Boven de 3 procent geldt het regime van de 'correctieve
arm' (ook wel: de buitensporigtekortprocedure).

In de brief wordt de regering verzocht inzichtelijk te maken hoe deze berekeningen zijn opgebouwd,
waarin deze mogelijk verschillen met de berekeningen van de Europese Commissie en hoe deze
eventuele verschillen naar de toekomst toe verkleind dan wel geëlimineerd kunnen worden. Hiermee
zou er tussen Nederland en de Europese Commissie geen discussie (meer) moeten ontstaan over de
mate waarin Nederland voldoet aan de gestelde eisen in de preventieve arm van het SGP.

lees meer
Lees meer op de themapagina over het Europees Semester 2014

Overleg met de staatssecretaris inzake het Europese klimaat- en energiebeleid 2020-2030
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 7 juli 2014 - In de EUpdate van 17 april 2014 werd gemeld dat de vaste commissie voor
Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijk Ordening (IMRO) door middel van een brief vragen heeft gesteld
aan de staatssecretaris over de mededeling van de Europese Commissie voor het beleidskader voor
klimaat en energie in de periode 2020-2030. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft
hier op 10 juni jl. op gereageerd. Naar aanleiding van dit schriftelijk overleg tussen de commissie
IMRO en de staatssecretaris hebben de leden van de PvdA-fractie en de GroenLinks-fractie nog een
aantal nadere vragen aan de staatssecretaris gericht in een brief van 7 juli 2014. 

De leden van beide fracties richten de vragen onder andere hoe het staat met de ontwikkeling van
bindende doelstellingen voor duurzame energie en CO2-uitstoot op Europees niveau en welke rol de
regering hierin speelt.

Daarnaast vragen de leden van de PvdA-fractie onder andere om een beschouwing op de verschillen
tussen de stabiliteitsreserve en de hoeveelheid emissierechten. De leden van de GroenLinks-fractie
geven onder andere aan dat zij het gevoel hebben dat de Europese commissie een kans laat liggen
door de Europese energie-veiligheidsstrategie niet te verbinden met de klimaatpolitiek om minder
energieafhankelijk te zijn.

De commissie IMRO heeft de staatssecretaris verzocht om de gestelde vragen uiterlijk medio
augustus te beantwoorden zodat de commissie dit onderwerp direct op kan pakken na het
zomerreces in september.

lees meer
Dossier E140003 op de Europapoort
zie eerder
Verdere ontwikkelingen in het Europese klimaat- en energiebeleid 2020-2030 (nieuwsbrief EUpdate
nr. 10 - 2013 - 2014)

Nieuws uit de Kamer

Commissies EUZA en BDO bespreken Oekraïne en Rusland met minister Timmermans

 1 juli 2014 - De commissies EUZA en BDO hebben op 1 juli 2014 een mondeling overleg gehouden
over de relatie van de EU met Rusland, het Oostelijk Partnerschap en de situatie in Oekraïne. Het
mondeling overleg was een vervolg op een overleg dat de commissies eerder dit jaar, op 21 januari
2014, met de minister over hetzelfde thema hadden.  

In het mondeling overleg werd ingegaan op het beleid van de EU ten aanzien van het Oostelijk
Partnerschap, de vermeende verdeeldheid in het optreden van de EU ten aanzien van Rusland, de
belangen van de EU en van Rusland op gebied van energie en het Associatieverdrag met Oekraïne. 

zie eerder
Oostelijk Partnerschap en de relatie EU-Rusland onderwerpen van gesprek tijdens mondeling overleg
met minister van Buitenlandse Zaken (nieuwsbrief EUpdate nr. 6 - 2013 - 2014)

Vragen over mensenrechtensituatie voor migranten in EU-buurlanden

 8 juli 2014 - Naar aanleiding van een toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken tijdens de
Algemene Europese Beschouwingen in 2013 heeft de regering op 6 juni 2014 een brief aangeboden
aan de Eerste Kamer over de naleving van mensenrechten voor migranten in de buurlanden van de
EU. De brief is door de commissie I&A/JBZ besproken op 8 juli 2014, waarna is besloten in schriftelijk
overleg te treden met de regering. 

De leden van de fractie van GroenLinks wensen vragen voor te leggen aan zowel de minister van
Buitenlandse Zaken als aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. De leden vragen onder
andere een kabinetsappreciatie van het verwachte EU-beleid om de komende jaren te investeren in
de bescherming van fundamentele rechten van migranten onder het Europees Nabuurschapsbeleid.
Ook wenst de Kamer de concrete voorstellen voor de besteding van ENB-middelen voor de
verbetering van de rechtsbescherming voor asielzoekers en migranten te ontvangen. Tot slot wordt
de regering gevraagd hoe zij de verantwoordelijkheid van de Unie beschouwt indien een asielzoeker

http://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20140423/brief_aan_de_staatssecretaris_i_m/info
http://www.eerstekamer.nl/eu/europeesvoorstel/com_2014_15_mededeling_een/document/f=/vjgth9xxnexh.pdf
http://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20140610/verslag_van_een_nader_schriftelijk/info
http://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20140707/brief_aan_de_staatssecretaris_i_m/info
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e140003_eu_voorstel_kader_klimaat
https://www.euds.nl/node/1681#art1668
https://www.euds.nl/node/1612#art1592
https://www.eerstekamer.nl/toezegging/naleving_mensenrechten_migranten
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slachtoffer wordt van refoulement of marteling als gevolg van de samenwerking tussen de EU en
Marokko op het gebied van migratie en wordt gevaagd naar de beschuldigingen over Spaanse push
back-acties naar Marokko. 

De brief wordt  binnenkort verzonden. 

Nadere correspondentie over openbaarheid van Raadsdocumenten

 8 juli 2014 - Naar aanleiding van de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU over Publieke
toegang tot Raadsdocumenten van 17 oktober 2013 zijn de commissies I&A/JBZ en EUZA in
schriftelijk overleg getreden met de regering. Zij hebben op 1 juli 2014 de brief van de minister van
Buitenlandse Zaken van 19 juni 2014 besproken en besloten een vervolgbrief te sturen. De leden van
de fractie van GroenLinks hebben inbreng geleverd voor deze brief. De leden van de fractie van de
SP sluiten zich bij deze vragen aan. 

De leden van de fractie van GroenLinks vragen de regering of het arrest van het Hof
niet eveneens impliceert, gelet op de argumenten, dat een actieve openbaarmaking van
Raadsdocumenten is vereist. Zij geven aan dat de overwegingen van het Hof een ruimer recht op
toegang lijken te impliceren dan slechts inzagerecht ten aanzien van een specifiek Raadsdocument
op specifiek verzoek. In de brief wordt ook verheldering gevraagd van de opties die momenteel in de
Raad worden besproken ten aanzien van het al dan niet vermelden van de namen van lidstaten in
nieuw op te stellen Raadsdocumenten die deel uitmaken van een wetgevingsprocedure. 

De brief wordt binnenkort verzonden.  

zie eerder
Commissies I&A/JBZ en EUZA vragen nadere toelichting over gevolgen Hofuitspraak inzake publieke
toegang tot Raadsdocumenten (nieuwsbrief EUpdate nr. 11 - 2013 - 2014)

Regering beantwoordt vragen over slotverklaring NETmundial

 9 juli 2014 - In hun gezamenlijke vergadering van 8 juli 2014 hebben de commissies voor Immigratie
en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Economische Zaken (EZ) de brief van de minister van EZ van 26
juni 2014 besproken, waarin hij antwoordt op het verzoek van de commissies om te reageren op de
slotverklaring van de Global Multistakeholder Meeting on the Future of Internet Governance
(NETmundial) die op 23 en 24 april 2014 in Sao Paulo, Brazilië is gehouden.

De minister schrijft dat de slotverklaring van de NETmundial-conferentie aansluit bij het Nederlandse
standpunt ten aanzien van internetgovernance. De Nederlandse inzet is om de principes en
aanbevelingen van NETmundial in te brengen in de internationale discussies en fora waar
internetgovernance centraal staat, en deze moeten hun weerslag vinden in de uitkomsten van die
vergaderingen, zoals het Internet Governance Forum in september 2014 en de herziening in 2015
van de afspraken van de Wereldtop over de Informatiemaatschappij uit 2005. 

De commissies I&A/JBZ en EZ zien in het antwoord van de minister geen aanleiding voor nader
schriftelijk overleg met de regering. Zij hebben de Europese Commissie per brief van 21 mei 2014
eveneens vragen gesteld over de slotverklaring van NETmundial. Een reactie op deze brief is nog
niet ontvangen.

lees meer
Dossier E140005 op de Europapoort
zie eerder
Commissie I&A/JBZ stelt regering vragen over Commissiemededeling internetgovernance
(nieuwsbrief EUpdate nr. 10 - 2013 - 2014) Regering beantwoordt vragen over internetgovernance
(nieuwsbrief EUpdate nr. 11 - 2013 - 2014)

EU-strategie voor de openbare veiligheid in Midden-Amerika en het Caribisch gebied in
behandeling

https://www.euds.nl/node/1699#art1690
http://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20140626/brief_van_de_minister_van/document3/f=/vjkyh0yt38pn.pdf
http://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20140520/brief_aan_de_minster_van/document3/f=/vjjybe2pcltf.pdf
http://www.eerstekamer.nl/eu/documenteu/_slotverklaring_netmundial_24/f=/vjjjl02d0pz4.pdf
http://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20140521/brief_aan_de_europese_commissie_2/document3/f=/vjjycknzsczq.pdf
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e140005_commissiemededeling_de_rol
https://www.euds.nl/node/1681#art1672
https://www.euds.nl/node/1699#art1684


09-12-2021 12:35 nieuwsbrief EUpdate nr. 14 - 2013 - 2014

https://www.euds.nl/print/eupdate/2013-2014/nr-14-0 4/6

 15 juli 2014 - De Europese Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger van de Europese
Unie publiceerden op 19 mei 2014 de gezamenlijke mededeling Aspecten van een EU-strategie voor
de openbare veiligheid in Midden-Amerika en het Caribisch gebied. De EU-strategie is gericht op de
ontwikkeling van een gedeelde agenda voor openbare veiligheid met de regio als onderdeel van een
algemeen politiek en ontwikkelingspartnerschap, de versterking van het vermogen van regeringen om
de onveiligheid aan te pakken, met respect voor de mensenrechten, en het stimuleren van regionale
en internationale samenwerking om om te gaan met de grensoverschrijdende dimensie van
bedreigingen van de openbare veiligheid.

Deze EU-strategie vormt de leidraad voor de Europese betrokkenheid met partnerlanden op het vlak
van veiligheid. De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en
Ontwikkelingssamenwerking van de Eerste Kamer heeft besloten deze commissiemedeling in
behandeling te nemen en 8 juli jongstleden, samen met de commissie voor Koninkrijksrelaties,
besloten in schriftelijk overleg te treden met de minister van Buitenlandse Zaken naar aanleiding van
het door de regering uitgebrachte BNC-fiche over de commissiemededeling. 

De brief wordt binnenkort verzonden.

lees meer
Dossier E140019 op de Europapoort

Nieuws uit Europa

Raad van Europa: veel privatiseringen hebben averechts resultaat voor publieke
dienstverlening

 29 juni 2014 - Een publieke dienstverlening van hoge kwaliteit is een vitaal vereiste voor een sterke
democratie, en elke toekomstige ingrijpende overheidshervorming moet daarom voortaan de
belangen van de burgers beter in ogenschouw nemen alsook de gemeenschappelijke Europese
waarden. Dat advies geeft de parlementaire assemblee van de Raad van Europa aan de
parlementen en regeringen van de 47 lidstaten van Europa's oudste en grootste verdragsorganisatie.
De assemblee in Straatsburg stemde op 26 juni j.l. in met een voorstel daartoe van senator Kox.

Het voorstel stelt vast dat de omvangrijke hervormingen die de afgelopen decennia in de meeste
Europese lidstaten zijn doorgevoerd bij de overheid - waaronder met name ingrijpende privatisering
en verzelfstandiging van overheidstaken - een grote invloed hebben gehad op de organisatie van de
publieke dienstverlening in de lidstaten. De assemblee van parlementariërs uit heel Europa is
bezorgd dat, hoewel sommige hervormingen succesvol zijn geweest, de hervormingen te veel en te
vaak geleid zijn door budgettaire criteria met een negatief effect op de kwaliteit van de publieke
dienstverlening.

Daarom roept de assemblee nu op regeringen en parlementen van lidstaten op eerdere
hervormingen van overheid en publieke diensten kritisch te evalueren en na te gaan of zij wel passen
bij het concept van sociale cohesie, dat volgens de Raad van Europa de kern van een sociale
samenleving hoort te zijn.

Het rapport Europe's public administrations in a flux: public service under threat?  is gebaseerd op
twee jaar onderzoek van beschikbare data over deze kwestie en uitgebreid overleg met internationale
organisaties, vakbonden, wetenschappers en parlementsleden. Het rapport is deels geïnspireerd
door het parlementaire onderzoek 'Verbinding verbroken?' van de Eerste Kamer naar de privatisering
en verzelfstandiging van overheidsdiensten in Nederland. In het nu door de Raad van Europa
geaccordeerde voorstel vindt het Nederlandse onderzoek een Europees-breed vervolg.

Het onderzoek laat zien dat de doelen van veel hervormingen van overheid en publieke sector
uiteindelijk niet of niet voldoende worden bereikt en dat het inzicht en het toezicht van de politiek op
de gevolgen van door haar genomen beslissingen inzake overheidshervormingen en publieke
dienstverlening vaak tekortschiet. Met een lijst van geleerde lessen en aanbevelingen probeert de
parlementaire assemblee nu beter beleid en toezicht voor de toekomst te bereiken in de 47 lidstaten
van de verdragsorganisatie.

http://www.eerstekamer.nl/eu/europeesvoorstel/join_2014_21_gezamenlijke/document/f=/vjkkekkmkdzs.pdf
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e140019_gezamenlijke_mededeling
http://www.eerstekamer.nl/commissies/pace
http://www.eerstekamer.nl/persoon/m_j_m_kox_sp
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?FileID=20924&lang=EN
http://www.eerstekamer.nl/kamerstukdossier/verbinding_verbroken_onderzoek
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De door de PACE aangenomen resoluties en aanbevelingen werden op 8 juli besproken in de
commissie EUZA.

Signalering

Nieuwe Europese voorstellen

 10 juli 2014 - 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 het in de
beleidsverantwoordelijke 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 27
Week 28

Reces in Den Haag en Brussel

 10 juli 2014 - De Eerste Kamer is met reces van 10 juli tot en met 8 september 2014.

Het Europees Parlement is met reces van 25 juli tot 1 september 2014.

De Europese Commissie vergadert niet in de maand augustus.

De nieuwsbrief verschijnt niet in het reces van de Eerste Kamer. De eerstvolgende EUpdate
verschijnt naar verwachting op 11 september 2014.

                          

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.

http://www.eerstekamer.nl/bijlage/20140626/aangenomen_resoluties_en/document3/f=/vjkzhxhkzexe.pdf
http://www.eerstekamer.nl/eu/intern_stuk/20140704/overzicht_gepresenteerde_europese/document
https://www.eerstekamer.nl/eu/intern_stuk/20140710/overzicht_gepresenteerde_europese/document
http://www.euds.nl/eupdate/inschrijven
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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.

mailto:europapoort@eerstekamer.nl

