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Uitgelicht...

Broekers-Knol: 'Aan de Rule of Law moeten we constant blijven werken'

 12 september 2014 - Tijdens de tweejaarlijkse vergadering van voorzitters van nationale parlementen
van de lidstaten van de Raad van Europa in Oslo heeft Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol
het thema 'Majority and opposition - striking a balance in democracy' ingeleid met een keynote
speech. Zij refereerde aan de ramp met vlucht MH 17 in Oekraïne en vroeg zich af: waarom moesten
298 onschuldige mensen sterven? Zij gaf aan dat wij het aan de slachtoffers verplicht zijn door te
gaan met de dialoog over vrijheid, democratie en rechtsstaat.

Centraal in haar toespraak stond de wijze waarop de dialoog in het parlement zou moeten plaats
vinden. Goede oppositie is in een democratie onmisbaar. Goede oppositie staat het politieke debat
niet in de weg. Integendeel, het versterkt het. Partijen moeten elkaar met argumenten zien te
overtuigen. Het is in het bijzonder de rol van de parlementsvoorzitter de balans tussen
regeringspartijen en oppositiepartijen in het debat te bewaken. Alle partijen moeten betekenisvol hun
rol kunnen spelen en open staan voor elkaars argumenten.

De Kamervoorzitter eindigde haar toespraak met een citaat van de bij de ramp in Oekraïne
omgekomen senator Willem Witteveen: 'The rule of law is not some place of refuge we own, it is not a
home where we can go to sleep without worry. The rule of law is something that we need to work on
continuously'.

Tijdens de conferentie kwamen ook de thema's 'Fundamental constitutional rights and freedoms -
participation, trust and public debate as conditions for democracy' en 'Democracy, Sovereignty and
Security in Europe' aan de orde. Met name het tweede thema werd door veel parlementsvoorzitters
aangegrepen om afkeuring uit te spreken over de inbreuk op de soevereiniteit van Oekraïne die zich
dit jaar heeft voorgedaan. Ook de secretaris-generaal Jagland van de Raad van Europa was daar
kritisch over. Hij gaf wel aan dat Oekraïne een andere loop van de ontwikkelingen had kunnen
bevorderen door al jaren geleden zelf consequenter de weg naar democratie en rechtsstaat, en de
bestrijding van corruptie in te slaan. De Voorzitter van de Parlementaire Assemblee van de Raad van
Europa, Anne Brasseur, onderstreepte het belang op het Europese continent zowel fundamentele
mensenrechten te handhaven als ook de veiligheid van de burgers te bewaken. Niemand had
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verwacht dat na de vreselijke wereldoorlogen en de koude oorlog in het beschaafde Europa
conflicten nog met geweld zouden worden opgelost. Bij de oplossing van de ernstige crisis die zich
nu in Europa voordoet, moeten de waarden die aan de vorming van de Raad van Europa en de
Conventie te bescherming van de Rechten van de Mens ten grondslag hebben gelegen en die door
alle leden van de Raad van Europa zijn onderschreven, leidend blijven, aldus Anne Brasseur.

lees meer
Keynote speech 'Majority and opposition - striking a balance in democracy'

Voorzitter Eerste Kamer bezoekt Cyprus

 8 oktober 2014 - Van 8 tot 10 oktober a.s. zal de Voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-
Knol, een bezoek brengen aan de parlementsvoorzitter van de Republiek Cyprus. Zij zal tevens een
ontmoeting hebben met leden van de commissies voor Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en
Financiële Zaken, evenals met de minister van Buitenlandse Zaken. Tevens zal zij een aantal
plaatsen bezoeken die van grote historische waarde zijn voor de Republiek Cyprus. Aanleiding voor
het bezoek is het aanhalen van de goede bilaterale betrekkingen tussen Nederland en Cyprus.

Nieuws uit de Kamer

Vragen commissie EUZA over beperkingen bij grensoverschrijdende arbeid

 23 oktober 2014 - Naar aanleiding van een toezegging die tijdens de Algemene Europese
Beschouwingen (AEB) op 15 april 2014 door de minister van Buitenlandse Zaken was gedaan,
ontving de vaste commissie voor Europese Zaken op 26 juni 2014 een brief van de regering waarin
een overzicht wordt gegeven van de knelpunten rond grensoverschrijdende arbeid. De minister had
tijdens de AEB toegezegd de Kamer een overzicht te sturen van praktische belemmeringen bij het
werken over de grens in buurlanden. De vaste commissie voor Europese Zaken heeft deze brief op 9
september 2014 besproken en besloten de regering nadere vragen te stellen over het nakomen van
deze toezegging. In de brief die de commissie op 23 september 2014 heeft vastgesteld, vragen de
leden van de commissie de regering om inzichtelijk te maken welke concrete acties de regering
onderneemt om grensoverschrijdend werken te bevorderen en belemmeringen daarbij op te heffen.
Ook wilde de commissie graag van de minister weten welk tijdsschema de regering hanteert om haar
doelstellingen op dit gebied te verwezenlijken. Ten slotte vroeg de commissie om de Kamer te
rapporteren over de voortgang.

Nieuws uit Europa

Interparlementaire conferentie over financieel en economisch bestuur in Europa

 8 oktober 2014 - Van 29 tot 30 september 2014 vond in Rome de interparlementaire conferentie
onder Artikel 13 van het Begrotingspact plaats. De delegatie vanuit de Staten-Generaal bestond
uit Eerste Kamerlid Postema (PvdA) en Tweede Kamerleden Aukje de Vries (VVD) en Nijboer (PvdA).
Voorafgaand aan de conferentie ontving de delegatie een briefing op de Nederlandse ambassade in
Rome over de politieke en economische situatie in Italië en de stand van zaken van het Italiaanse
voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.

Een van de thema’s van de conferentie was het aanjagen van investeringen op het Europese pad
naar groei. De minister van Financiën van Italië, de heer Padoan, hield de aanwezigen daarbij voor
dat zijn land aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt in het implementeren van structurele
hervormingen. Hij bepleitte dat het langetermijnsucces van deze ombuigingsmaatregelen mede
afhankelijk is van ondersteuning door een Europese aanpak die zich niet alleen richt op
bezuinigingen maar ook op investeringen. Ook de heer Pisany-Ferry, als hoogleraar verbonden aan
de Hertie School of Governance in Berlijn, gaf zijn visie op de mogelijkheden om economische groei
in Europa te versterken. Het vertrekpunt daarvoor dient volgens hem een gedeelde analyse van de
oorzaken van de crisis te zijn. Pas dan kan binnen Europa een debat plaatsvinden over de prioriteiten
voor groei en gemeenschappelijke investeringen.

http://www.eerstekamer.nl/eu/toespraak/keynote_speech_oslo_conferentie/f=/vjn4h2v6ntw9.pdf
http://www.eerstekamer.nl/toezegging/overzicht_belemmeringen
http://www.eerstekamer.nl/behandeling/20140626/brief_inzake_verzoek_lid_de_vries/document3/f=/vjkye1uva9zj.pdf
http://www.eerstekamer.nl/behandeling/20140924/brief_aan_de_minister_van/document3/f=/vjngh2gp1ut6.pdf
http://ue2014.parlamento.it/34?appuntamento=25
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Tijdens het daaropvolgende debat bleek echter juist grote verdeeldheid te bestaan over zowel de
oorzaken van als de oplossingen voor de crisis. Door een aantal afgevaardigden werd gepleit voor
beëindiging van bezuinigingsprogramma's, die volgens hen vooral debet zijn aan de slechte
economische situatie in met name de programmalanden. Zij waren van mening dat middelen vanuit
de Europese begroting zouden moeten worden aangewend om groeibevorderende maatregelen te
bekostigen. Andere afgevaardigden waren daarentegen van mening dat het juist het midden- en
kleinbedrijf is dat de groei kan aanjagen en niet de ongebreidelde groei van overheidsuitgaven en
verdere schuldopbouw. Zij wezen op het belang van de afbouw van de overheidsschuld en het
uitvoeren van hervormingen om de weg naar groei vrij te maken.

Een ander prominent thema was het economisch en financieel bestuur van de Unie. Door de
verschillende sprekers werd ook hier het belang van een gedeelde analyse van de oorzaken van de
crisis benadrukt, daar de crisis volgens hen verre van voorbij is. Als zorgpunten werden onder meer
de toenemende divergentie genoemd tussen de EU en de VS als het gaat om de mate waarin zij er in
slagen om de schuld als percentage van het bbp terug te brengen. De EU heeft hierbij, in
tegenstelling tot de VS, nog weinig resultaat geboekt. Ook werd gewezen op de grote economische
onevenwichtigheden binnen Europa. De achterstanden op het terrein van hervormingen moeten zo
snel mogelijk worden ingelopen, aldus de deskundigen.

Tevens spraken de aanwezigen over de vervolmaking van de bankenunie en de financiering van de
reële economie. Hierbij kwam onder meer de vraag aan de orde hoe de bankenunie kan worden
gefinaliseerd om snel en effectief ingrijpen bij een plotselinge financiële schok te bevorderen. Tevens
werden vanuit verschillende delegaties zorgen geuit over de kredietverlening door banken aan het
MKB. Eerste Kamerlid André Postema pleitte voor het zo spoedig mogelijk operationeel worden van
de bankenunie. Hij vroeg daarbij bijzondere aandacht voor een tekortkoming in het huidige ontwerp
van de bankenunie, namelijk het gebrek aan adequaat toezicht door de Europese Rekenkamer op
het werk van de Europese Centrale Bank (ECB) op het niveau van individuele
bankdossiers. Momenteel hebben een aantal nationale rekenkamers wel toezichtsmogelijkheden op
dit niveau ten aanzien van hun centrale bank. Hij riep de Europese Commissie en de ECB op hierin
alsnog te voorzien.

Nationale parlementen vergaderen te Parijs over EOM en dataprotectie

 17 september 2014 - De Franse Assemblée Nationale organiseerde op woensdag 17 september
2014 een interparlementaire conferentie over de lopende Europese onderhandelingen over de
oprichting van een Europees Openbaar Ministerie (COM(2013)534) en de bescherming van
persoonsgegevens (COM(2012)10 en 11). De bijeenkomst is bijgewoond door afgevaardigden van
meer dan 15 parlementen in de Europese Unie.

De Assemblée is positief over de oprichting van een Europees Openbaar Ministerie, maar ziet wel
nog verbeterpunten, waaronder de introductie van een collegemodel en de bescherming van de
rechten van de vervolgde. De Assemblée heeft dan ook het initiatief genomen om het Europese
voorstel en de verbeteringen te bespreken met afgevaardigden van verschillende nationale
parlementen. Na deze bespreking is een gezamenlijke verklaring opgesteld, die niet is ondertekend
door leden van de Eerste en Tweede Kamer. Beide Kamers der Staten-Generaal hebben in 2013 een
subsidiariteitsbezwaar ingediend (zie edossier E130041) en konden zich dan ook niet vinden in de
tekst.

Bij de bespreking van dataprotectie gaf de Assemblée aan met deze interparlementaire bijeenkomst
nationale parlementen te willen stimuleren om de onderhandelingen over het Europese voorstel voor
een algemene verordening gegevensbescherming en het Europese voorstel voor een richtlijn
gegevensbescherming inzake opsporing en vervolging op te volgen. De Eerste Kamer volgt de
Europese onderhandelingen op deze dossiers nauwgezet sinds de publicatie ervan door de
Europese Commissie in 2012 (zie edossiers E120003 en E120004).

In een gezamenlijke verklaring over het Europese pakket voor persoonsgevensbescherming wordt
met name de urgentie van een up-to-date Europees kader voor gegevensbescherming aangekaart.
Het Eerste Kamerlid Anne-Wil Duthler (VVD) heeft deze verklaring op persoonlijke titel ondertekend.
Zij is daarin gesteund door een meerderheid van de fracties, die dat binnen de behandelende
commissies I&A/JBZ en V&J kenbaar hebben gemaakt.

http://www.euds.nl/sites/www.euds.nl/files/bijlagen/eom.pdf
http://www.euds.nl/sites/www.euds.nl/files/bijlagen/datap.pdf
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lees meer
Dossier E120003 op de Europapoort
Dossier E120004 op de Europapoort
Dossier E130041 op de Europapoort

Senator Kox leidt pre-electorale delegatie naar Bosnië en Herzegovina

 24 september 2014 - Senator Tiny Kox heeft met een pre-electorale delegatie van de Parlementaire
Assemblee van de Raad van Europa (PACE) een bezoek gebracht aan Sarajevo en Banja Luka. Doel
was om een beeld te krijgen van de verkiezingscampagne en de voorbereidingen op de verkiezingen
die worden gehouden op 12 oktober 2014. De heer Kox was hoofd van de delegatie, die verder
bestond uit parlementsleden uit Armenië, Frankrijk, Estland en Turkije.

De delegatie heeft ontmoetingen gehad met leiders van politieke partijen, met vertegenwoordigers
van het college van de BiH Parliamentary Assembly, met leden van de Central Election Commission,
vertegenwoordigers van de internationale gemeenschap, met de OSCE/ODIHR missie en met
vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld.

Tijdens het bezoek is de delegatie geïnformeerd over de huidige problematiek in het land:
economisch verval, hoge werkloosheidscijfers, wijd verspreide corruptie en verwoestende
overstromingen. De delegatie constateert met voldoening dat alle politieke partijen echt vertrouwen
uitdrukten in het werk van de Central Election Commission. De delegatie verzocht deze commissie
om samen met de belangrijkste politieke partijen en de betrokken overheidsinstanties te zorgen voor
het neutrale werk van alle stembureaus en om passende maatregelen te nemen om manipulaties te
voorkomen.

Ook noteerde de delegatie dat er nog steeds verbeteringen moeten worden gemaakt in de
transparantie van het financieren van verkiezingscampagnes en politieke partijen. Verder wordt het
gewicht van de stemming beïnvloed door de uiteenlopende omvang van de kiesdistricten.

Op 12 oktober stuurt de PACE een delegatie van 32 leden om de verkiezingen waar te nemen.

lees meer
nieuwsbericht op de website van de PACE

Signalering

Nieuwe Europese voorstellen

 2 oktober 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 38
week 39
week 40

Colofon

Via deze link kunt u zich vrijblijvend aanmelden als lezer van EUpdate.

http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e120003_voorstel_voor_een
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e120004_voorstel_voor_een
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e130041_voorstel_voor_een
http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-EN.asp?newsid=5210&lang=2&cat=31
http://www.eerstekamer.nl/intern_stuk/20140919/overzicht_gepresenteerde/f=/vjnbdxllq6qy.pdf
http://www.eerstekamer.nl/intern_stuk/20140926/overzicht_gepresenteerde_europese/f=/vjnid9y0ycxr.pdf
https://www.eerstekamer.nl/eu/intern_stuk/20141002/overzicht_gepresenteerde_europese/f=/vjnocmzea3sk.pdf
http://www.euds.nl/eupdate/inschrijven
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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.

mailto:europapoort@eerstekamer.nl

