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Uitgelicht...

Meerderheid Eerste Kamer negatief over verordeningsvoorstel Europees Openbaar Ministerie

 24 oktober 2013 - De meerderheid van de Eerste Kamer heeft tijdens de plenaire vergadering van 15
oktober 2013 geoordeeld dat het verordeningsvoorstel tot instelling van het Europees Openbaar
Ministerie van de Raad (COM (2013) 534) in strijd is met het beginsel van subsidiariteit. Voor- en
tegenstanders van het subsidiariteitsbezwaar legden voorafgaand aan de stemming nog
stemverklaringen af. Het bezwaar werd gesteund door de fracties van VVD, PVV, SP, CU, 50PLUS,
OSF en PvdD.

De brief met subsidiariteitsbezwaren wordt op 17 oktober 2013 naar de Europese Commissie
gezonden. In de brief is de argumentatie van de Tweede Kamer gevolgd en is er een aanvullend
argument toegevoegd. Beide Kamers onderschrijven het belang van een effectieve bestrijding van
fraude met EU-middelen, maar uiten de mening dat het strafrecht primair een nationale bevoegdheid
is en dat opsporing en vervolging van deze delicten daarom primair een taak is van de nationale
autoriteiten. De Europese Commissie heeft volgens de Kamers onvoldoende onderbouwd wat de
meerwaarde is van het creëren van een nieuwe Europese bevoegdheid op het gebied van
strafrechtelijke opsporing en vervolging. Fraude vindt in de regel plaats op nationaal dan wel lokaal
niveau en voor adequate bestrijding daarvan is daadkrachtig optreden op dat niveau noodzakelijk.

Een ander bezwaar is dat er te vergaande bevoegdheden worden toegekend aan het Europees
Openbaar Ministerie. Een optimale inzet van de bestaande nationale en Europese mechanismen,
waaronder het optimaliseren van Eurojust en OLAF, zou voldoende mogelijkheden moeten bieden
voor een effectieve bestrijding van fraude met EU-middelen. Als aanvullend argument werd het
bezwaar genoemd dat het in de praktijk problematisch is af te bakenen welke strafbare feiten de
financiële belangen van de Unie schaden, met name in complexe zaken met een samenstel van
wetsovertredingen, waarbij de genoemde fracties van de Eerste Kamer grote afstemmingsproblemen
en ingewikkelde prioriteringsvraagstukken voorzien.

lees meer
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Zie dossier E130041 op de Europapoort

Eerste Kamer stelt commissie in voor GRECO-rapport Raad van Europa over bevorderen
integriteit

 8 oktober 2013 - De Eerste Kamer heeft op 8 oktober 2013 een commissie ingesteld naar aanleiding
van een rapport van de Groep Staten tegen Corruptie van de Raad van Europa (GRECO) over het
bevorderen van integriteit en preventie van corruptie in de politiek. De commissie staat onder
voorzitterschap van senator Bröcker (VVD) en bestaat verder uit de senatoren Koole (PvdA), Van
Bijsterveld (CDA), Faber-Van de Klashorst (PVV), Vliegenthart (SP), De Graaf (D66) en Holdijk (SGP,
vice-voorzitter). De commissie gaat kijken naar de aanbevelingen van GRECO voor het Nederlandse
parlement en doet zonodig voorstellen voor de Eerste Kamer.

GRECO heeft op 18 juli 2013 een rapport gepubliceerd over Nederland met aanbevelingen voor het
Nederlandse parlement en de rechterlijke macht. GRECO stelt dat Nederland in beginsel een effectief
systeem heeft voor bevorderen van integriteit en bestrijding van corruptie. Niettemin doet GRECO
voor Nederland een aantal aanbevelingen; één daarvan heeft betrekking op het ontwikkelen van een
gedragscode. Elke lidstaat van de Raad van Europa wordt onderzocht en krijgt achttien maanden de
tijd om te reageren op de aanbevelingen.

lees meer
Stenogram plenaire vergadering 8 oktober

Nieuws uit de Kamer

Nadere vragen over cyberbeveiliging

 11 oktober 2013 - Op 11 oktober 2013 stuurde de commissie voor Immigratie & Asiel/ JBZ Raad
nadere vragen aan de regering over de Strategie inzake cyberbeveiliging van de Europese Unie en
de daaruit voortvloeiende ontwerprichtlijn die een hoog niveau van netwerk- en informatiebeveiliging
beoogt te waarborgen. In de brief worden vragen gesteld over de netwerk- en informatiebeveiligings
(NIB-) strategie en het nationaal NIB-samenwerkingplan, de uitwerking van de EU cyber security
strategie in een actieprogramma, het bevorderen van voortvarendheid van samenwerking, de
Europese randvoorwaarden bij en verantwoording over de maatregelen die lidstaten moeten treffen
om hun netwerken te beveiligen, het vergroten van awareness bij burgers en het MKB en de
uitbreiding van de meldplicht van databreaches.                  

lees meer
Dossier E130010 op de Europapoort
Dossier E130011 op de Europapoort

Commissie EUZA wenst verheldering van kabinetsvisie op Europacommunicatie

 15 oktober 2013 - De minister van Buitenlandse Zaken heeft op 2 oktober 2013 het halfjaarlijks
toezeggingenrappel van de Eerste Kamer beantwoord (33750 V, A). Hierin geeft de minister onder
andere aan op welke wijze aan de eerder gedane toezeggingen T01392 (Visie op Europa-
communicatie) en T01714 (Publieksvoorlichting over EU en faciliteren kennismaken studenten met
Europese instellingen) zou zijn voldaan.

De commissie EUZA is echter niet overtuigd door de brief, die in in haar ogen alleen een
opsomming bevat van de lopende projecten en het aantal studenten dat een deel van hun studie in
het buitenland verricht. In een brief van 15 oktober 2013 verzoekt zij de minister verder in te gaan op
onder andere de overkoepelende visie van het kabinet op Europa-communicatie, op
publieksvoorlichting over de EU en op het faciliteren van een kennismaking van studenten en
stagiaires met Europese instellingen. Daarnaast wenst de commissie ook te vernemen wat de
samenhang van de reeds lopende projecten is en welke resultaten met deze projecten structureel
worden beoogd.

zie eerder
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Commissie ESO wil met nieuw kabinet in gesprek over visie op Europa-communicatie (nieuwsbrief
EUpdate nr. 2 - 2012 - 2013)

Commissie IMRO stelt vragen over concept-kabinetsreactie op het Groenboek "Een kader
voor het klimaat- en energiebeleid voor 2030"

 16 oktober 2013 - De Europese Commissie heeft op 27 maart 2013 een Groenboek gepubliceerd
inzake een EU-beleidskader op het gebied van klimaatverandering en energiebeleid voor 2030. De
Europese Commissie heeft vervolgens de lidstaten uitgenodigd om op het Groenboek te reageren,
zodat onderzocht kan worden hoe een dergelijk nieuw beleidskader eruit zou moeten zien. Op 19
september 2013 stuurde de staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu een concept-kabinetsreactie
op het groenboek naar de Kamers.

De Nederlandse concept-kabinetsreactie vormde voor de fracties van GroenLinks en PvdA aanleiding
tot het stellen van vragen over het groenboek. De vragen hebben betrekking op de volgende
onderwerpen: de doelen, innovatie, hernieuwbare energie, energiebesparing, concurrentievermogen
en voorzieningszekerheid, Europees emissiehandelssysteem (ETS), opslagmogelijkheden,
transportnetten en lokale dimensie. De vragen zijn verwerkt in een brief die op 16 oktober 2013 is
verzonden aan de regering.

lees meer
Dossier E130018 op de Europapoort

Nieuws uit Europa

50ste plenaire COSAC-bijeenkomst op 27-29 oktober 2013 te Vilnius

 28 oktober 2013 - Van 27 tot 29 oktober 2013 zal in Vilnius, Litouwen, de 50ste plenaire vergadering
van de commissies voor Europese aangelegenheden van de parlementen van de EU (COSAC)
plaatsvinden. Een delegatie van Eerste en Tweede Kamerleden zal deze bijeenkomst bijwonen.
Vanuit de Eerste Kamer nemen de voorzitter van de commissie EUZA, mevrouw Strik (GroenLinks),
en commissielid de heer Van Dijk (PVV) deel. Vanuit de Tweede Kamer nemen de heer Leegte
(vicevoorzitter 
EUZA, VVD) en de heer Van Bommel (SP) deel.

Ter gelegenheid van deze jubileum-bijeenkomst zal de Franse minister van Buitenlandse Zaken, de
heer Laurent Fabius, een toespraak houden getiteld 'Contribution of COSAC to strengthening of
interparliamentary cooperation in the European Union'. Op het programma staan verder onder andere
een bespreking van de democratische legitimiteit in de Europese Unie en de rol van EU parlementen,
de Europese verkiezingen in 2014, de implementatie van de Europa 2020-strategie en de uitdagingen
en vooruitzichten van de Digitale Agenda. Voor het eerst zal, op initiatief van het Litouwse
parlement, ook een bijeenkomst van het COSAC Women's Forum worden georganiseerd. De
bijeenkomst sluit op dinsdag 29 oktober 2013 af met de plenaire bespreking en vaststelling van de
aanbevelingen en conclusies van de COSAC.

Stand van zaken Pensioenfondsrichtlijn en meeneembaarheid aanvullende pensioenrechten

 23 oktober 2013 - In het op 16 februari 2012 gepubliceerde Witboek Pensioenen (COM(2012)55)
kondigde de Europese Commissie twee wetgevende initiatieven aan voor de ontwikkeling van
toereikende aanvullende particuliere pensioenspaarregelingen: een voorstel tot herziening van de
Pensioenfondsrichtlijn (IORP-richtlijn) en de hervatting van de werkzaamheden voor een richtlijn
inzake de meeneembaarheid van aanvullende pensioenen.

De commissie voor SZW voerde in 2012 schriftelijk overleg met de regering over de mogelijke
financiële consequenties van de voorgenomen herziening van de IORP-richtlijn. Voorafgaand
hieraan heeft de commissie voor SZW bij het verschijnen van het werkprogramma voor 2012 van de
Europese Commissie het onderwerp als prioritair dossier aangemerkt. Op dit moment is het echter
nog niet duidelijk wanneer het aanvankelijk voor 2012 aangekondigde voorstel zal
verschijnen. Reden hiervoor is dat de Europese toezichthouder op het terrein van verzekeringen en
pensioenen (EIOPA) nog bezig is met de benodigde kwantitatieve effectstudies.

https://www.euds.nl/node/1271#art1256
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http://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20131016/brief_aan_de_staatssecretaris_i_m/document3/f=/vjdxku2npcwn.pdf
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e130018_groenboek_een_eu
http://www.cosac.eu/50-lithuania-2013/plenary-meeting-of-the-l-cosac-27-29-october-2013/
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Ten aanzien van de meeneembaarheid van aanvullende pensioenen zijn - zoals in het Witboek
aangekondigd - sinds 2012 de onderhandelingen hervat. De huidige stand van zaken is dat er onder
het Cypriotisch en Iers voorzitterschap overeenstemming over een algemene oriëntatie is bereikt.  Dit
voorstel regelt de wachttijd voor deelname aan een pensioenregeling en het behoud van
slapersrechten voor grensoverschrijdende gevallen. Er is in de algemene oriëntatie geen sprake
meer van kapitaaloverdracht tussen de lidstaten. Het voorstel voor een Richtlijn over de
meeneembaarheid van aanvullende pensioenrechten is reeds eind 2005 door de commissie voor
SZW in behandeling genomen. De commissie volgt vooralsnog de ontwikkelingen op dit terrein.

lees meer
Dossier E050127 op de Europapoort
Dossier E120007 op de Europapoort

Signalering

Nieuwe Europese voorstellen

 17 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 41
week 42

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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