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Uitgelicht...

Kamercommissies evalueren behandeling Europees semester in Eerste Kamer

 24 september 2013 - De commissies voor Europese Zaken, voor Financiën, voor Economische
Zaken en voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben op 24 september gesproken over de
ervaringen die zijn opgedaan bij de behandeling van het Europees Semester in de Eerste Kamer
tijdens het parlementaire jaar 2012-2013. Zij hebben het College van Senioren voorgesteld om het
volgende parlementaire jaar een plenair debat te houden in de maand april. De Annual Growth
Survey van de Europese Commissie en het Nationaal Hervormings- en Stabiliteitsprogramma zullen
hierbij centraal staan. Het debat dient op hoofdlijnen (i.e. macro-economisch beleid en kaders
begrotingsbeleid) gevoerd te worden. De commissies hebben hierbij als randvoorwaarden genoemd
dat de regering de betreffende stukken tijdig aan de Kamer doet toekomen en dat er afstemming met
de Tweede Kamer plaatsvindt. Het streven is erop gericht dat dit debat de begrotingsbehandeling in
het najaar faciliteert.

lees meer
Themapagina Europees semester 2013

Nieuws uit de Kamer

Vragen over verordeningsvoorstellen Europees OM en Eurojust aan regering en
subsidiariteitsbezwaren

 1 oktober 2013 - De commissies voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad en voor Veiligheid en Justitie
hebben tijdens een gecombineerde commissievergadering op 1 oktober 2013 besloten geen
behandelvoorbehoud te plaatsen bij het verordeningsvoorstel over Eurojust. Diverse fracties hebben
vragen aan de regering ingeleverd. De brief zal naar verwachting op 8 oktober vastgesteld worden.

Bij het verordeningsvoorstel om een Europees Openbaar Ministerie in te stellen, hebben een aantal
fracties subsidiariteitsbezwaren geuit. Voor een brief met subsidiariteitsbezwaren aan de Europese
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Commissie is een Kamermeerderheid noodzakelijk. Ook heeft de fractie van D66 inbreng geleverd
voor schriftelijk overleg met de regering. Beide brieven zullen op 8 oktober worden besproken in de
commissies.

lees meer
Dossier E130040 op de Europapoort
Dossier E130041 op de Europapoort
Dossier E130042 op de Europapoort
Dossier E130043 op de Europapoort
zie eerder
Behandeling voorstellen Europees OM en Eurojust en bijbehorende mededelingen (nieuwsbrief
EUpdate nr. 15 - 2012 - 2013)

Delegatie uit Vietnam spreekt over vrijhandelsakkoord met EU

 1 oktober 2013 - De leden van de commissies voor Buitenlandse Zaken, Defensie en
Ontwikkelingssamenwerking en voor Europese Zaken ontvingen op 1 oktober een Vietnamese
delegatie onder leiding van de heer Ngo Duc Manh, vice voorzitter van de commissie voor
Buitenlandse Zaken van het Vietnamese parlement. De delegatie sprak met name over het
Vrijhandelsakkoord tussen Vietnam en de EU. Onderhandelingen voor dit akkoord zijn in juni 2012
van start gegaan. Vietnam hoopt de ratificatieprocedure voor dit akkoord in 2014 af te kunnen
ronden. 

Commissie BDO stelt vragen over financiering en aanwending 11e EOF

 1 oktober 2013 - In een brief aan de minister van Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking hebben de leden van de commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie
en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) vragen gesteld over de uitvoering van de elfde termijn van het
Europees Ontwikkelingsfonds (EOF). Het elfde EOF zal een looptijd hebben van 2014 tot 2020 en is
één van de belangrijkste pijlers van de ontwikkelingssamenwerking tussen de Europese Unie en 79
landen in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan. 

De vragen hebben onder andere betrekking op de evaluatie van het EOF, de financiering en de
aanwending van deze fondsen. De leden van de commissie delen de wens van de regering om het
EOF in de toekomst onder de reguliere EU begroting te laten vallen en vragen hoe de regering dit
probeert te bewerksteligen. Ook vragen zij hoe de regering de toekomst van officiële
ontwikkelingshulp (ODA) ziet, nu private geldstromen van toenemende invloed zijn. Een andere vraag
die gesteld wordt heeft betrekking op de mogelijke financiering vanuit het elfde EOF van projecten op
de Caribische eilanden. De Europese Commissie maakte namelijk in januari 2013 melding van een
onderzoek door het Europese antifraudebureau (OLAF) aangaande projecten op deze eilanden
gefinancierd uit het tiende EOF.

lees meer
Dossier E130038 op de Europapoort

Vragen over Europolverordening aan regering en Europese Commissie

 1 oktober 2013 - De vaste commissie voor Immigratie & Asiel/ JBZ-Raad heeft op 1 oktober 2013
twee brieven vastgesteld met opmerkingen en vragen over het voorstel voor een verordening inzake
Europol. Beide brieven worden volgende week verzonden. Het voorstel biedt een juridisch kader voor
een nieuw Europol, waarbij het oude Europol en CEPOL (de Europese politieacademie) worden
samengevoegd. Andere belangrijke elementen van het voorstel zijn de controle door nationale
parlementen en het Europees Parlement op de activiteiten van Europol en een nieuw versterkt
regime voor de bescherming van persoonsgegevens. Eerder heeft de rapporteur bij dit dossier in het
Europees Parlement, de heer Diaz de Mera, al een bijdrage van de commissie I&A/JBZ ontvangen
over (inter)parlementaire controle op de activiteiten van Europol.

In het kader van de politieke dialoog richten de leden van de fracties van de VVD, PvdA, CDA en D66
een brief aan de Europese Commissie waarin zij zich, samen met de regering, voorzichtig positief
uiten over de algemene strekking van het voorstel. Daarnaast wordt in de brief gevraagd naar een
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reactie van de Commissie op vragen en opmerkingen over onder andere de mogelijke
toename van administratieve lasten voor lidstaten, de gevolgen van een mogelijke fusie van Europol
en CEPOL en het verbod van de verwerking van bepaalde persoonlijke gegevens.

In een brief aan de regering hebben de leden van de fracties van de PvdA, D66 en GroenLinks nog
vragen gesteld over de gevolgen van de verordening voor het Nederlandse politieapparaat,
de mogelijke komst van CEPOL naar Den Haag en de privacy- en gegevensbescherming.  

lees meer
Dossier E130019 op de Europapoort

Nieuws uit Europa

Europees Parlement verdiept zich in digitale Eerste Kamer

 19 september 2013 - De Vice-Voorzitter van het Europees Parlement verantwoordelijk voor ICT,
Rainer Wieland, heeft op 19 september 2013 met een grote ambtelijke delegatie een bezoek
gebracht aan de Eerste Kamer om zich te laten informeren over het functioneren van de Eerste
Kamer als papierarm parlement. Directeur-generaal Innovation and Technological Support (ITEC) van
het EP, Giancarlo Vilella, maakte deel uit van de delegatie.

De heer Wieland werd ontvangen door de Voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol.
Daarna vond een informatiebijeenkomst plaats in de Handelingenkamer. De Griffier van de Eerste
Kamer, Geert Jan Hamilton, zette uiteen hoe in 2011 de digitalisering van het gehele vergadercircuit
van de Eerste Kamer is doorgevoerd en wat de ervaringen met de nieuwe werkwijze in de eerste
twee jaar zijn geweest. De Eerste Kamer was het eerste parlementaire huis in de wereld dat is
overgegaan op digitale verstrekking aan zijn leden van alle vergaderstukken voor de plenaire
vergaderingen en de vergaderingen van de vaste commissies. Het ICT-project van de Eerste Kamer
heeft in parlementaire kringen wereldwijd veel aandacht getrokken. De heer Wieland noemde verdere
digitalisering ook voor het Europees Parlement wenselijk en onvermijdelijk. Diverse pilotprojecten
lopen thans.

Informatiespecialiste Myrna Prenger gaf een demonstratie van de speciale Europese website van de
Eerste Kamer www.europapoort.nl. Daarop zijn de Europese dossiers te vinden die bij de Eerste
Kamer in behandeling zijn, en worden de activiteiten van de Eerste Kamer dienaangaande, en ook in
breder Europees verband, nauwkeurig bijgehouden. De heer Wieland noemde deze website een
voorbeeld voor veel andere nationale parlementen, ook dat van Duitsland.

De delegatie van het Europees Parlement bracht ook een bezoek aan de Tweede Kamer en de Raad
van State. Voorts was Vice-Voorzitter Wieland aanwezig bij de kick-offbijeenkomst EE 2014 Election
campaign, een bijeenkomst in de aanloop naar de Europese verkiezingen die in 2014 plaatsvinden.

Signalering

Nieuwe Europese voorstellen

 9 oktober 2013 - 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 38
week 39
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week 40

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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