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Uitgelicht...

NAVO Parlementaire Assemblee in Den Haag

 24 november 2014 - Van 21 tot 24 november jl. vond de Annual Session van de NAVO Parlementaire
Assemblee plaats in het World Forum te Den Haag. Hieraan namen de Eerste Kamerleden Van
Kappen (VVD), Knip (VVD), Koole (PvdA), Martens (CDA), en Faber-Van de Klashorst (PVV) deel.
De organisatie van de sessie lag ditmaal bij het Nederlandse parlement, onder leiding van de Tweede
Kamerleden Ten Broeke (VVD), Eijsink (PvdA) en Knops (CDA). Het is de vierde keer dat de
jaarvergadering in Nederland plaatsvindt. De laatste keer was in 1999 in Amsterdam.

De nieuwe secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, sprak op maandag 24 november jl. in
het World Forum in Den Haag de zestigste parlementaire assemblee van de NAVO toe. Hij ging
daarna in op vragen van de parlementariërs. Op het plenaire programma stonden verder onder
andere premier Rutte, voormalig secretaris-generaal van de NAVO Jaap de Hoop-Scheffer en de
president van de Algemene Rekenkamer Saskia Stuiveling.

In deelsessies van de assemblee werden op zaterdag 22 november en zondag 23 november
rapporten en resoluties besproken. Hiervoor waren tal van Nederlandse sprekers uitgenodigd,
waaronder minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders en minister van Defensie Jeanine Hennis-
Plasschaert, oud-Shell-topman Jeroen van der Veer en het voormalige Tweede Kamerlid Krista van
Velzen. De commandant van de Koninklijke Landmacht Mart de Kruif verzorgde verder met zijn
Duitse collega Bruno Kasdorf een presentatie over de Nederlands-Duitse militaire samenwerking en
integratie. 

De parlementaire assemblee van de NAVO fungeert sinds 1955 en bestaat uit ruim 350
parlementariërs uit 28 lidstaten van de NAVO en de 24 geassocieerde landen of partnerlanden. In
totaal namen 700 mensen aan de bijeenkomst deel.

lees meer
Website NAVO PA 2014
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Website NAVO PA algemeen

Nieuws uit de Kamer

Eerste Kamercommissies spreken met Rekenkamer over Europees economisch beleid

 11 november 2014 - De Algemene Rekenkamer heeft op dinsdag 11 november haar rapport over
Europese coördinatie van begrotings- en macro-economisch beleid en de positie van Nederland
gepresenteerd aan de vaste commissies voor Financiën, Economische zaken, Sociale Zaken en
Werkgelegenheid en Europese Zaken. De Eerste Kamercommissies wisselden bij deze gelegenheid
van gedachten met Collegelid Kees Vendrik van de Rekenkamer over onder meer de positie van het
parlement binnen de structuur van het economisch bestuur in Europa.

lees meer
Rapport Algemene Rekenkamer september 2014

Ambtelijke delegatie uit Moldavië in de Eerste Kamer

 13 november 2014 - Op donderdag 13 november 2014 bezocht een ambtelijke delegatie van het
parlement van Moldavië de Eerste Kamer. De delegatie die onder leiding stond van de Secretaris-
Generaal van het parlement, bracht in het kader van een UNDP programma een werkbezoek aan de
Eerste en Tweede Kamer. Doel van het bezoek was om te leren van andere parlementen en om
ervoor te zorgen dat de wetgeving en het wetgevingsproces van Moldavië in lijn komen met normen
die binnen de EU gelden. Tijdens het werkbezoek ontstond voor de Moldavische delegatie een
feestelijk moment toen zij hoorde dat het Europees Parlement zojuist het EU-Associatieverdrag met
Moldavië had geratificeerd.

De Griffier van de Eerste Kamer Geert-Jan Hamilton verwelkomde de delegatie en sprak inleidende
woorden over de oorsprong en geschiedenis van de Nederlandse Staten-Generaal, alsook de interne
organisatie en de gedragscode voor de parlementaire staf. Stafleden van de Eerste Kamer gaven
vervolgens uitleg over de nationale en Europese website, informatievoorziening, het
wetgevingsproces en over het 'papierloos parlement', duidend op de overstap van papier naar de
IPad in 2011 door de Eerste Kamer. De Moldaviërs gaven te kennen zelf bezig te zijn met de
digitalisering van hun parlement en het opzetten van een website specifiek gericht op de EU, zoals de
Eerste Kamer die kent.

De ontmoeting werd afgesloten met een lunch en een kort bezoek aan het nieuwe leeskabinet van de
Eerste Kamer, waarna de delegatie werd uitgezwaaid door de Griffier.

Amesty International verzorgt briefing over bootvluchtelingen

 18 november 2014 - Op 18 november 2014 hebben vertegenwoordigers van Amnesty
International op verzoek van de commissie I&A/JBZ een mondelinge briefing verzorgd over het
rapport van Amnesty International dat eerder dit jaar is verschenen onder de titel 'Lives adrift:
refugees and migrants in peril in the central Mediterranean'. Het rapport gaat in op de problematiek
van de toenemende aantallen dodelijke slachtoffers onder vluchtelingen en migranten die via zee
Europa proberen te bereiken. Amnesty International constateert dat de EU en haar lidstaten collectief
hun verantwoordelijkheid om levens te beschermen en te redden, grotendeels hebben genegeerd en
doet een aantal aanbevelingen om hierin verbetering te brengen. Zo wordt gepleit voor versterking
van de gezamenlijke Europese inzet op Search and Rescue (SAR) en de Frontex-operatie Triton
alsmede voor herziening van het huidige Dublinsysteem.

In de JBZ-Raad wordt geregeld over de bovenstaande problematiek gesproken. Op 10 oktober 2014
zijn in dat verband conclusies aangenomen getiteld 'Maatregelen nemen om de migratiestromen
beter te beheersen'. Voorts spreken de ministers van Buitenlandse Zaken en van Binnenlandse
Zaken/Migratie tijdens een zogenaamde jumbo format-Raadswerkdiner op 27 november 2014 over
de gezamenlijke EU-aanpak van migratiestromen en over mensensmokkel.

Kritisch volgen van gegevensbewaartermijn in Slimme Grenzen

http://www.nato-pa.int/
http://www.eerstekamer.nl/overig/20140909/rapport_algemene_rekenkamer/document3/f=/vjnvn8ykmboa.pdf
http://www.amnesty.nl/sites/default/files/public/4380_sos_europe_sar_fin.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/145053.pdf
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 24 november 2014 - In reactie op een brief van de commissie I&A/JBZ met vragen en opmerkingen
over de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 9-10 oktober 2014 heeft de staatssecretaris van
Veiligheid en Justitie bij brief van 14 november 2014 ten aanzien van de ontwerpverordeningen van
het pakket 'Slimme Grenzen' laten weten dat zowel de gegevensbewaartermijn als de toegang voor
de rechtshandhaving nog onderwerp van onderhandeling in Brussel zijn. Nederland zal zich inzetten
voor een goede balans tussen de huidige doelstellingen van de voorstellen, de secundaire toegang
van de rechtshandhavingsautoriteiten alsmede proportionele bewaartermijnen. Een langere
bewaartermijn dan zes maanden ligt, volgens de regering, echter voor de hand.

Deze reactie vormde voor de commissie I&A/JBZ aanleiding om in nader schriftelijk overleg te treden
met de staatssecretaris. Bij brief van 24 november 2014 geeft zij (opnieuw) aan dat zij een langere
gegevensbewaartermijn dan zes maanden problematisch vindt. De commissie kondigt aan de
onderhandelingen op dit punt nauw te zullen volgen en verzoekt de regering daartoe in de
geannoteerde agenda's en verslagen van de JBZ-Raad bijzondere aandacht te besteden aan de
vorderingen in de onderhandelingen en het Nederlandse standpunt daaromtrent.

lees meer
Dossier E130015 op de Europapoort
Dossier E130016 op de Europapoort
Dossier E130017 op de Europapoort

Nieuws uit Europa

GBVB/GVDB conferentie in Rome

 7 november 2014 - Van 5 tot 7 november jl. vond in Rome de half-jaarlijkse EU-conferentie inzake het
Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (GBVB) en het Gemeenschappelijk Veiligheids-
en Defensiebeleid (GVDB) plaats. Dit in het kader van het voorzitterschap van de Raad van de
Europese Unie van Italië. De Nederlandse delegatie bestond uit Angelien Eijsink (PvdA, Tweede
Kamer), Hans Franken (CDA, Eerste Kamer), Han ten Broeke (VVD, Tweede Kamer), Michiel
Servaes (PvdA, Tweede Kamer) en Raymond de Roon (PVV, Tweede Kamer).

De nieuwe Hoge Vertegenwoordiger en Vice-President van de EU Frederica Mogherini sprak over de
prioriteiten in het buitenlands- en veiligheidsbeleid van de EU. Kernpunt van haar betoog was onder
andere dat de Unie al over veel instrumenten beschikt maar dat de Unie die ook moet gaan
gebruiken. Voor dat laatste is sterk politiek commitment van de lidstaten nodig. Dit sluit aan bij
het initiatief van de Nederlandse delegatie als het gaat om de EU Battlegroups (lees: de rapid
response militaire eenheden die EU-landen afwisselend leveren bij crises in Europa en daarbuiten). 

In aanloop naar de conferentie heeft de Nederlandse delegatie ingezet op een inhoudelijke
behandeling van de EU Battlegroups en daartoe reeds in juli 2014 een position paper naar de
Italiaanse voorzitters van de conferentie gestuurd. Het idee achter de EU Battlegroups is dat deze
binnen 5-10 dagen kunnen worden ingezet. Aangezien dit met de geldende parlementaire procedures
in de lidstaten niet haalbaar is, worden de battlegroups niet ingezet. De Nederlandse delegatie zet
zich in voor de hervorming van het concept van de EU Battlegroups onder het motto "EU
Battlegroups: Use them or lose them". De intentie van de Nederlandse delegatie is om de
Battlegroups wel te blijven gebruiken. De Battlegroups zouden bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt
als trainingsvehicle voor certificering van Europese eenheden.

In Rome bleek dat een relatief groot aantal lidstaten waaronder Frankrijk en Duitsland zich aansloten
bij de Nederlandse gedachten over dit onderwerp. In goede samenwerking met de Italiaanse
rapporteur, afgevaardigde Massimo Artini, heeft de delegatie bereikt dat de EU Battlegroups ook
tijdens de eerstvolgende EU-conferentie in Riga (Letland) weer onderwerp zijn van een werksessie.
In de conferentieconclusies werden als onderwerpen voor de werksessie vastgesteld:

1. hoe EU Battlegroups ingezet kunnen worden binnen de mogelijkheden die art. 44 VEU geeft;
2. hoe het Athena-financieringsmechanisme zou kunnen worden aangepast om de zorgen van

sommige lidstaten weg te nemen;
3. hoe het proces van parlementaire autorisatie van inzet van troepen beter afgestemd kan

worden;

http://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20141118/verslag_van_een_schriftelijk_2/document3/f=/vjoylooebhyt.pdf
http://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20141118/verslag_van_een_schriftelijk_2/document3/f=/vjoylooebhyt.pdf
http://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20141124/brief_aan_de_staatssecretaris_van/document3/f=/vjp5kkt4ivxv.pdf
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e130015_voorstel_voor_een
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e130016_voorstel_voor_een_2
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e130017_voorstel_voor_een
http://ue2014.parlamento.it/34?appuntamento=23
http://ue2014.parlamento.it/SemestreUE/view_groups/download?file_path=/approfondimento_appuntamento/allegato_pdf_ens/000/000/097/NL_Staten_General.pdf
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4. de inzet van EU Battlegroups binnen de door het Verdrag van Lissabon voorziene “Permanent
Structured Cooperation”.

De Nederlandse delegatie heeft zijn medewerking toegezegd aan het voorbereiden van de
werksessie bij de volgende EU-conferentie in Riga.

Europees Parlement volgt voorbeeld van digitale Eerste Kamer

 19 november 2014 - Met de startconferentie DG ITEC FORUM is in het Europees Parlement op 19
november 2014 in Brussel een nieuwe fase ingegaan in het proces van digitalisering van
werkzaamheden van het EP. Alle Europarlementariërs krijgen de komende weken en maanden een
tablet die toegang geeft tot de parlementaire documenten. In de hal van het EP is een ICT-
dienstencentrum geopend waar parlementariërs informatie en ondersteuning kunnen krijgen. Voor
een deel van het vergadercircuit zijn de agenda's en stukken in het EP voortaan digitaal via een tablet
beschikbaar.

Keynote Speaker tijdens de conferentie was de Griffier van de Eerste Kamer, Geert Jan Hamilton. Hij
schetste en illustreerde met een PowerPoint presentatie hoe de Eerste Kamer der Staten-Generaal in
haar huidige zittingsperiode vanaf 2011 als eerste parlementair huis in de wereld volledig is
overgeschakeld op het gebruik van tablets ter ondersteuning van haar plenaire vergaderingen en
commissievergaderingen. De invoering van de tablets heeft geleid tot een geheel nieuwe werkwijze in
de Eerste Kamer. Niet alleen kon daarmee de productie en distributie van papier (gemiddeld bijna
een meter per Kamerlid per week) aanzienlijk worden teruggebracht, de interne efficiency van de
Kamer en de kwaliteit van haar websites zijn aanzienlijk verhoogd.

In september 2013 bracht een delegatie van het Europees parlement onder leiding van toenmalig
vicevoorzitter ICT Rainer Wieland en directeur-generaal Innovation and Technical Support Giancarlo
Vilella een bezoek aan de Eerste Kamer in Den Haag. Volgens Wieland en de huidige vicevoorzitter
ICT van het EP, Adina Ioana Vălean, is van dit bezoek een wezenlijke invloed uitgegaan op de ICT-
ontwikkeling in het Europees Parlement. Aan de conferentie werd deelgenomen door
Europarlementariërs, stafleden van het EP en de directeuren ICT van vele Europese instellingen
(Europese Commissie, Europese Raad, EU-Hof van Justitie, Europese Rekenkamer, Raad voor de
Regio's en Sociaal-Economische Comité).

lees meer
Nieuwsbericht website Eerste Kamer

Conferentie over werkgelegenheid, onderzoek en innovatie

 20 november 2014 - Op 20 en 21 november 2014 vond in Rome een interparlementaire conferentie
plaats over werkgelegenheid, onderzoek en innovatie. De voorzitter van de commissie voor Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, Joyce Sylvester, nam namens de Eerste Kamer deel aan deze
conferentie. Parlementariërs uit diverse lidstaten gingen met elkaar in gesprek over manieren om de
arbeidsmarkt te stabiliseren, de digitale infrastructuur te verbeteren, onderzoek en innovatie te
stimuleren en de stedelijke ontwikkeling te bevorderen.

De voorzitter van de commissie bracht tijdens de commissievergadering van 25 november 2014
mondeling verslag uit van deze als nuttig ervaren conferentie. De Nederlandse en Belgische
delegatie wezen tijdens deze bijeenkomst op het belang van krachtige steden en benadrukten het nut
van een Europese stedelijke agenda.

Signalering

Nieuwe Europese voorstellen

 27 november 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

http://www.eerstekamer.nl/nieuws/20141120/europees_parlement_volgt_voorbeeld
http://ue2014.parlamento.it/34?appuntamento=27
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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 46
week 47
week 48

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.

http://www.eerstekamer.nl/intern_stuk/20141114/overzicht_van_nieuw_gepubliceerde/f=/vjovilczn0xh.pdf
http://www.eerstekamer.nl/intern_stuk/20141121/overzicht_gepresenteerde_europese/f=/vjp2dr47ywvc.pdf
http://www.eerstekamer.nl/eu/intern_stuk/20141127/overzicht_gepresenteerde_europese/f=/vjp8fmeczqtb.pdf
http://www.euds.nl/eupdate/inschrijven
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