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Uitgelicht...

Commissie I&A/JBZ wil pas op de plaats

 7 oktober 2014 - De commissie I&A/JBZ heeft op 8 oktober 2014 een schriftelijke reactie op de
aangeboden geannoteerde agenda van de JBZ-Raadsvergadering van 9-10 oktober 2014 naar de
bewindslieden van Veiligheid & Justitie gezonden. In deze brief verwijst de commissie ook naar de
brief van de Commissie Meijers van 6 oktober 2014 met opmerkingen over verschillende dossiers die
momenteel in behandeling zijn in de JBZ-Raad en de beweerde opstelling van de regering in deze
dossiers.

De commissie heeft over een drietal onderwerpen opmerkingen en vragen aan de regering.  

Het betreft de onderhandelingen over een omkering van de bewijslast bij lichte strafbare feiten in het
Voorstel voor een richtlijn inzake de versterking van bepaalde aspecten van het vermoeden van
onschuld en van het recht om in strafprocedures bij het proces aanwezig te zijn (zie edossier
E130055). Ten aanzien van dit aspect verzoekt de commissie de regering om vooralsnog geen
verdere medewerking te verlenen aan het formuleren van deze uitzondering op de bewijslast.

Met betrekking tot het voorstel tot oprichting van een Europees Openbaar Ministerie (EOM) (zie
edossier E130041) onderschrijft de commissie het uitgangspunt van de regering om alle opties open
te houden in de besprekingen over justitiële samenwerking ten behoeve van een EOM. De fracties
van de VVD en PVV verzoeken ook om expliciet de optie open te houden dat er geen EOM wordt
opgericht. 

Ten aanzien van de voorstellen inzake Slimme Grenzen (zie edossiers E130015, E130016, E130017)
vraagt de commissie, met uitzondering van de fractie van de PVV, dat vooralsnog geen medewerking
wordt verleend aan verruiming van bewaartermijnen en afspraken betreffende gegevensuitwisseling.

Over deze onderwerpen wil de commissie eerst overleg voeren voor er verdere stappen worden
ondernomen.

Ontwikkelingen op het Europese klimaat- en energiebeleid

https://www.euds.nl/print/eupdate/2014-2015/nr-2-2#art1792
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http://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20141008/brief_aan_de_minister_van_2/document3/f=/vjnuhyn5kch3.pdf
http://www.eerstekamer.nl/eu/documenteu/cm1408_notitie_ten_behoeve_van_het/f=/vjntm3kpj5ic.pdf
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e130055_voorstel_voor_een
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http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e130016_voorstel_voor_een_2
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e130017_voorstel_voor_een
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 14 oktober 2014 - In de EUpdate van 10 juli 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 29 augustus 2014 op gereageerd. Daarnaast heeft de staatssecretaris van I&M (gezamenlijk
met de minister van Economische Zaken) op 26 september 2014 een kabinetsreactie inzake de
recente ontwikkelingen omtrent het beleidskader Klimaat en Energie 2030 aan de commissie IMRO
verzonden.

Naar aanleiding van dit schriftelijk overleg tussen de commissie IMRO en de staatssecretaris en de
ontvangen kabinetsreactie hebben de leden van de PvdA-fractie en de GroenLinks-fractie nog een
aantal nadere vragen aan de staatssecretaris gericht in een brief van 15 oktober 2014. 

De leden van beide fracties richten de vragen onder andere op de aankomende besprekingen binnen
de Europese Raad eind oktober. Hierbij wordt bijvoorbeeld gevraagd wat het standpunt van de
regering is inzake het (bindende) energiebesparingsdoel van 30% voor lidstaten.

Andere vragen richten zich op het European Emission Trading System (ETS). Hierbij vragen de leden
van de PvdA-fractie zich af in hoeverre het ETS daadwerkelijk bijdraagt aan innovatie en
marktwerking binnen de energiesector. De leden van de GroenLinks-fractie vragen of het ETS
daadwerkelijk bijdraagt aan CO2-reductie.

Tot slot vragen de leden van de PvdA-fractie of de Nationale Energieverkenning 2014 aanleiding
geeft voor de regering om het tempo van de transitie op het gebied van energiereductie en
duurzaamheid te bespoedigen. De leden van de GroenLinks-fractie wijzen de staatssecretaris er op
dat zij heeft aangegeven dat de regering het onwenselijk acht wanneer EU-lidstaten met eigen
ondersteuningsbeleid elektriciteitscentrales subsidiëren en vragen hoe dit zich verhoudt tot het besluit
van het Verenigd Koninkrijk om de bouw van twee kerncentrales te ondersteunen.

De commissie IMRO heeft de staatssecretaris verzocht om de gestelde vragen uiterlijk 7 november te
beantwoorden. 

lees meer
Dossier E140003 op de Europapoort
Dossier E140003A op de Europapoort
zie eerder
Overleg met de staatssecretaris inzake het Europese klimaat- en energiebeleid 2020-2030
(nieuwsbrief EUpdate nr. 14 - 2013 - 2014) Verdere ontwikkelingen in het Europese klimaat- en
energiebeleid 2020-2030 (nieuwsbrief EUpdate nr. 10 - 2013 - 2014)

Nieuws uit de Kamer

Commissies BDO en KOREL stellen vragen over veiligheidsbeleid in Midden-Amerika en het
Caribisch gebied

 22 oktober 2014 - De vaste commissies voor Buitenlandse Zaken, Defensie en
Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en voor Koninkrijksrelaties (KOREL) hebben nadere vragen
gesteld aan de minister van Buitenlandse Zaken over de beleidsvisie op het veiligheidsbeleid in
Midden-Amerika en het Caribisch gebied. Dit naar aanleiding van het gepresenteerde Europese
Commissievoorstel hierover en het door de regering opgestelde BNC-fiche.

De vragen van de beide commissies betreffen de prioriteiten van de regering in EU-verband ten
aanzien van het Caribisch deel van het Koninkrijk en de consequenties van de veiligheidssituatie in
Midden-Amerika en het Caribisch gebied voor Nederland. Ook vragen de commissies de regering in
de toekomst bij de opstelling van BNC-fiches die qua thematiek de overige landen binnen het
Koninkrijk aangaan direct deze landen (Aruba, Curaçao en Sint Maarten) te betrekken. 

lees meer
Dossier E140019 op de Europapoort

Voorzitter Eerste Kamer bezocht Republiek Cyprus

http://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20140707/brief_aan_de_staatssecretaris_i_m/document3/f=/vjlamo8b58vc.pdf
http://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20140829/brief_minister_van_ez_en/document3/f=/vjmvciaathu1.pdf
http://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20140926/brief_inzake_eu_doelen_klimaat_en/document3/f=/vjnhm4c1hbz4.pdf
http://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20140902/verslag_van_een_schriftelijk_3/document3/f=/vjmth5qz8qtp.pdf
http://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20141015/brief_aan_de_staatssecretaris_i_m
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e140003_eu_voorstel_kader_klimaat
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e140003a_commissiemededeling
https://www.euds.nl/node/1754#art1740
https://www.euds.nl/node/1681#art1668
http://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20141008/brief_aan_de_minister_van/document3/f=/vjnub5ob8mkp.pdf
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e140019_gezamenlijke_mededeling
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 8 oktober 2014 - Van 8 tot 10 oktober 2014 bracht de Voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie
Broekers-Knol, op uitnodiging van haar ambtgenoot van het Cypriotische parlement, Yiannakis
Omirou, een officieel bezoek aan de Republiek Cyprus. Naast een ontmoeting met de
parlementsvoorzitter had de Voorzitter ontmoetingen met de minister van Buitenlandse Zaken,
Ioannis Kassoulides, met de commissie Buitenlandse en Europese Zaken (voorzitter: Averof
Neofytou) en met de commissie Financiële Zaken (optredend voorzitter: Maria Kyriacou) van het
parlement. Zij ontmoette ook de burgemeester van Famagusta, Alexis Galanos.

Een onderwerp dat tijdens alle gesprekken terugkwam, was het Cyprus-probleem. Het Cyprus-
probleem wijst op de huidige situatie van verdeling van het eiland. Het Noorden van Cyprus wordt
sinds de invasie van 1974 bezet door Turkije, waardoor de Republiek Cyprus het zuidelijke deel van
het eiland omvat en er een VN-bufferzone tussen het Noorden en het Zuiden van het eiland ligt.

De impact van het probleem werd duidelijk tijdens een bezoek aan Famagusta. Famagusta is een
stad aan de Oostkust, voorheen woon- en verblijfplaats van de 'jetset van Cyprus', vanwaar de Grieks
Cyprioten werden gedwongen te vluchten tijdens de invasie van het eiland door Turkije in 1974. Nu,
veertig jaar later, kunnen de mensen nog steeds niet terugkeren naar hun eigen woningen omdat de
stad tot het Noorden behoort. Wat resteert is een spookstad. De Voorzitter omschreef de situatie van
de stad Famagusta en haar verdreven inwoners als "bizar, uniek in de Europese Unie en ontzettend
verdrietig".

Tijdens de ontmoeting met de commissie Financiële Zaken gaf de Voorzitter van de Eerste Kamer
een uiteenzetting over de impact van de Eurocrisis in Nederland. Hiermee illustreerde ze dat Cyprus
weliswaar erg hard is geraakt door de crisis, maar dat ook andere EU-lidstaten het niet makkelijk te
verduren hebben (gehad). Ook gaf ze aan ze hoe het Nederlandse belastingstelsel in elkaar zit en
ging ze in op de belastingdruk in ons land, die vergeleken met Cyprus aanzienlijk zwaarder is.

De financiële situatie van Cyprus zou in de nabije toekomst flink kunnen worden verbeterd door de
vondst van een grote gas- en olievoorraad in de Exclusieve Economische Zone (EEZ) van Cyprus.
Waar dit economisch gezien veel voordeel zou kunnen brengen, vormt het ook een "bone of
contention", zoals Voorzitter Broekers-Knol het verwoordde.

lees meer
Uitgebreid verslag van het bezoek aan Cyprus

Spaans Koningspaar op bezoek bij Staten-Generaal

 15 oktober 2014 - De Spaanse Koning Felipe VI en de Spaanse Koningin Letizia hebben woensdag
15 oktober 2014 de Staten-Generaal bezocht. Zij werden in het gebouw van de Eerste Kamer
ontvangen door de Voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol, en de Voorzitter van de
Tweede Kamer, Anouchka van Miltenburg. Het bezoek aan het parlement vond plaats in het kader
van een kort kennismakingsbezoek van de nieuwe Spaanse Koning en Koningin aan Nederland. Zij
hebben eerst Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima bezocht en hadden na het bezoek aan
de Staten-Generaal ook een ontmoeting met Minister-President Rutte. Koning Willem-Alexander is de
eerste monarch die Felipe VI als Koning bezoekt.

In haar toespraak sprak de Voorzitter van de Eerste Kamer over de rijke geschiedenis en de warme
banden tussen Nederland en Spanje. In de veranderlijke wereld van vandaag is het belangrijk samen
op te trekken en koers te houden, aldus Broekers-Knol. Daarnaast refereerde de Voorzitter aan de
Eurocrisis die ook Spanje hard heeft geraakt. De Voorzitter sloot af met de woorden: “Spain and the
Netherlands can be proud of their joint contribution to European cooperation and integration, of their
rich shared culture, and of their friendship”.

Koning Felipe VI onderstreepte eveneens de goede verhoudingen tussen de twee landen. Zowel
Spanje als Nederland hebben een open houding naar de wereld. De landen hebben
gemeenschappelijke normen en waarden, maar ook gemeenschappelijke zorgen en problemen. Door
samen te werken en know-how te delen kunnen deze problemen worden aangepakt. Solidariteit is
daarbij cruciaal. De Koning merkte op dat de troonsopvolging zoals die in Nederland heeft
plaatsgevonden een inspiratie is geweest voor de troonsopvolging in Spanje.

lees meer

http://www.eerstekamer.nl/nieuws/20141013/voorzitter_eerste_kamer_bezocht
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Toespraak Voorzitter Eerste Kamer

Vierde deelsessie Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa 2014

 3 oktober 2014 - Tijdens de laatste vergaderweek van de PACE van 29 september tot 3 oktober in
Straatsburg hebben de leden van de Eerste Kamer in de Nederlandse delegatie wederom
deelgenomen aan debatten. Zowel senator Kox (SP) als senator Franken (CDA) hebben
deelgenomen aan een debat over de crisis in Oekraïne. Senator Kox heeft daarnaast deelgenomen
aan een debat over recente ontwikkelingen met betrekking tot het functioneren van de democratische
instellingen in Georgië.

Senator Faber-Van de Klashorst (PVV) heeft deelgenomen aan een debat over een rapport aan de
Assemblee over acties tegen uitingen van neonazisme en aan een debat over vrouwenrechten en de
vooruitzichten voor de Euro-Mediterrane samenwerking. Senator Elzinga (SP) heeft deelgenomen
aan een debat over het verslag van de OESO aan de PACE over de staat van de wereldeconomie in
2013 en 2014 en het werk van de OESO. Senator Van Dijk (PVV) heeft deelgenomen aan een debat
over een rapport over alternatieve mogelijkheden voor het detineren van migrantenkinderen.

lees meer
Uitgebreid verslag Vierde deelsessie Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa 2014

Signalering

Nieuwe Europese voorstellen

 16 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 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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