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Uitgelicht...

Europese Parlementaire Week, 20-22 januari 2014

 20 januari 2014 - Van 20 tot en met 22 januari 2014 vond in Brussel de Europese Parlementaire
Week plaats. De bijeenkomst, georganiseerd onder voorzitterschap van het Europees Parlement,
combineerde voor het eerst de interparlementaire besprekingen over het Europese Semester met de
voorjaarssessie van de Conferentie voor economisch en financieel bestuur van de Europese Unie.
Deze Conferentie is ingesteld onder artikel 13 van het Verdrag inzake Stabiliteit, Coördinatie en
Bestuur in de Economische en Monetaire Unie en heeft als doel vertegenwoordigers van de relevante
commissies van de nationale parlementen samen te brengen om over het begrotingsbeleid en andere
onder het verdrag vallende kwesties te spreken.

De sessies onder de artikel 13 Conferentie resulteerden in een uitwisseling van gedachten over
onder andere macro-economische onevenwichten, democratische legitimiteit van de macro-
economische aanpassingsprogramma's en de bevordering van groei en werkgelegenheid in de
lidstaten. Naast sprekers van de nationale parlementen en van het Europese Parlement gingen onder
andere ook de Voorzitters van de Europese Raad, de Europese Commissie en het Europese
Parlement - respectievelijk de heer Van Rompuy, de heer Barroso en de heer Schultz - in gesprek
met de aanwezigen.

Het gedeelte van de Europese Parlementaire Week gewijd aan het Europees Semester ging dieper in
op de implementatie van het Europese Semester van 2013 en de bespreking van de prioriteiten voor
2014. De besprekingen over het Europees Semester werden plenair ingeleid door
Eurocommissarissen Rehn en Andor en gevolgd door interparlementaire sessies van de commissies
voor financiën, sociale en economische aangelegenheden en begrotingsaangelegenheden.
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Een delegatie van Eerste en Tweede Kamerleden nam deel aan de Europese Parlementaire
Week. Namens de Eerste Kamer waren de leden Kneppers-Heijnert (VVD en tevens voorzitter van
de commissie voor Economische Zaken), Van der Linden (CDA) en Backer (D66) aanwezig. 

Regering reageert op notitie Commissie Meijers over Post-Stockholm

 21 januari 2014 - De commissie voor Immigratie & Asiel/JBZ-Raad (I&A/JBZ) heeft in een brief van 6
december 2013 aan de bewindspersonen van Veiligheid en Justitie (V&J) gevraagd of de regering bij
de voorbereiding van de Nederlandse standpunten over het JBZ-meerjarenbeleid 2015-2020 (Post-
Stockholm) heeft kennisgenomen van een notitie van de Commissie Meijers met haar visie op de
prioriteiten voor het Post-Stockholmprogramma en of de regering op deze notitie wil reageren. De
standpunten die de Commissie Meijers inneemt en de aanbevelingen die zij doet, hebben betrekking
op een groot aantal onderwerpen: fundamentele rechten, evaluatie en implementatie van Europese
wetgeving, institutionele aangelegenheden, justitiële samenwerking en versterking van de
procedurele rechten van verdachten, gegevensbescherming, non-discriminatie, immigratie, asiel
en ten slotte de externe dimensie van het JBZ-beleid.

In haar vergadering van 21 januari 2014 heeft de commissie I&A/JBZ kennisgenomen van
de antwoordbrief van de bewindspersonen van V&J. Daarin geven zij aan dat de inhoud van de
notitie destijds niet bij hun bekend was, en reageren zij op de door de Commissie Meijers naar voren
gebrachte standpunten en aanbevelingen.

Nieuws uit de Kamer

Eerste Kamer stelt Europese prioriteiten 2014 vast

 14 januari 2014 - De Eerste Kamer heeft haar Europese prioriteiten 2014 op 14 januari 2014 plenair
vastgesteld. De prioritaire lijst voor 2014 bevat 14 Europese voorstellen, geselecteerd uit het
Werkprogramma 2014 van de Europese Commissie. Deze lijst vormt het Europese werkprogramma
van de Eerste Kamer voor het komende jaar en bevat onder andere voorstellen over het hervormen
van het Europees bureau voor fraudebestrijding OLAF, de toekomst van het BTW-systeem in de
Europese Unie en het pakket arbeidsmobiliteit dat erop gericht zal zijn het vrije verkeer van personen
binnen de EU te vergemakkelijken onder andere door middel van een betere coördinatie van de
socialezekerheidsstelsels.

De Eerste Kamer zal dit werkprogramma aanbieden aan de minister-president en de minister van
Buitenlandse Zaken. De regering zal worden verzocht om rekening te houden met de selectie, met
het oog op tijdige en adequate informatievoorziening over deze Europese voorstellen aan de Eerste
Kamer.

Zodra een Europees voorstel wordt gepubliceerd dat voorkomt op de prioritaire lijst, zal het
Commissievoorstel automatisch worden geagendeerd in de eerstvolgende vergadering van de
verantwoordelijke Kamercommissie. Deze bepaalt op dat moment óf en hoe de wijze van
behandeling vorm zal krijgen. Het staat daarbij niet op voorhand vast dat voorstellen van deze lijst
aan een subsidiariteitstoets worden onderworpen of voor een parlementair voorbehoud in
aanmerking komen. Nadat is besloten het voorstel inhoudelijk te behandelen, zal een commissie de
mogelijk in te zetten beïnvloedingsinstrumenten in overweging nemen. Daarbij kan ook worden
gedacht aan schriftelijk overleg met de Nederlandse regering. Bij alle in deze lijst voorkomende
onderwerpen zullen elektronische dossiers worden aangelegd op de Europapoort. Deze werkwijze
sluit niet uit dat voorstellen die momenteel niet zijn opgenomen in het Europese werkprogramma van
de Eerste Kamer, na publicatie alsnog in behandeling kunnen worden genomen door de Eerste
Kamer.

lees meer
Dossier E130050 op de Europapoort

Commissies I&A/JBZ en V&J in gesprek met Commissie Meijers

 21 januari 2014 - In hun gezamenlijke vergadering van 21 januari 2014 ontvingen de commissies
Immigratie en Asiel/JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J) een delegatie van de

http://www.euds.nl/sites/www.euds.nl/files/bijlagen/153927.03u_ia_jbz_post-stockholm_programma_min_vj_061213.pdf
http://www.commissie-meijers.nl/assets/commissiemeijers/CM1317%20Note%20Meijers%20Committee%20on%20the%20new%20Area%20of%20Freedom%2C%20Security%20and%20Justice%20Multiannual%20Programme%20for%20the%20period%202015-2020.pdf
http://www.euds.nl/sites/www.euds.nl/files/bijlagen/de_nederlandse_voorbereiding_op_het_jbz_meerjarenbeleidskader_vanaf_2015_post_stockholm_programma.pdf
http://www.eerstekamer.nl/eu/overig/20131218/prioritaire_selectie_uit_het/document
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e130050_werkprogramma_2014_van_de


09-12-2021 12:37 nieuwsbrief EUpdate nr. 6 - 2013 - 2014

https://www.euds.nl/print/eupdate/2013-2014/nr-6-1 3/7

Permanente Commissie van deskundigen in het internationaal vreemdelingen-, vluchtelingen- en
strafrecht (veelal aangeduid, naar de eerste voorzitter en oprichter, als de Commissie Meijers). De
Commissie Meijers brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over Europese voorstellen aan onder
andere de Staten-Generaal en de regering. Zij stelt zich ten doel in een vroeg stadium te informeren
over de inhoud en de juridische gevolgen van Europese voorstellen.

Op de gespreksagenda stonden zes onderwerpen, waaronder een aantal dossiers die op dit moment
door een of de beide vaste commissies worden gevolgd. Aan de hand van verschillende notities van
de Commissie Meijers (te raadplegen op haar website) vond er een gedachtewisseling plaats over: 
- de ontwerprichtlijn voor een Europees Openbaar Ministerie; 
- het Post-Stockholmprogramma; 
- EU-informatievoorziening door de regering aan de Staten-Generaal; 
- de mogelijkheden van de Kamers voor beïnvloeding van Europese besluitvorming; 
- de ontwerpverordeningen inzake slimme grenzen; 
- en de implementatie van Unierecht middels gedelegeerde regelgeving.

lees meer
Dossier E130041 op de Europapoort
Schriftelijk overleg over de Nederlandse voorbereiding op het Post-Stockholmprogramma
Reactie regering op notitie Commissie Meijers over het Post-Stockholmprogramma
Brief inzake de toegang van Eerste en Tweede Kamer tot interne EU-Raadsdocumenten
Themapagina over de Europese werkwijze van de Eerste Kamer
Dossier E130015 op de Europapoort
Dossier E130016 op de Europapoort
Dossier E130017 op de Europapoort
zie eerder
Regering reageert op notitie Commissie Meijers over Post-Stockholm (nieuwsbrief EUpdate nr. 6 -
2013 - 2014)

Debat fiscaal verdragsbeleid

 21 januari 2014 - De Eerste Kamer heeft op dinsdag 21 januari 2014 gedebatteerd met
staatssecretaris Weekers van Financiën over de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011. Hierbij kwam
ook de brief van de staatssecretaris van Financiën van 17 januari 2013 over belastingheffing
internationale ondernemingen aan de orde.

Senator Elzinga (SP) diende een motie in die de regering om steun verzoekt voor multilaterale
initiatieven van de EU en OESO tot algemene antimisbruikmaatregelen om dubbele niet-belasting
(vennootschapsbelasting) te voorkomen. Staatssecretaris Weekers ziet deze motie als ondersteuning
van zijn beleid, maar raadde de Kamer aan pas over de motie te stemmen als de Kamer de brief
heeft ontvangen over de Nederlandse bezwaren ten aanzien van bijvoorbeeld de General Accepted
Accountancy Principles van de Europese Commissie.

Senator De Boer (GroenLinks) diende een motie in die de regering verzoekt voorstellen te doen hoe
bij de totstandkoming van belastingverdragen de belangen van burgers van ontwikkelingslanden en
de handhaving van internationale mensenrechtenstandaarden beter gewaarborgd kunnen worden.
Staatssecretaris Weekers gaf aan dat hij tezamen met minister Ploumen van Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking hier zeer kritisch naar kijkt en de signalen van NGO's in de gaten houdt.

Op 28 januari 2014 wordt over de moties gestemd.

lees meer
Dossier E120050 op de Europapoort
Dossier E130058 op de Europapoort

Ontvangst door Staten-Generaal van President van Frankrijk

 20 januari 2014 - De Voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol, en de Voorzitter van de
Tweede Kamer, Anouchka van Miltenburg, hebben op maandag 20 januari de president van Frankrijk,
de heer François Hollande, ontvangen.

http://www.commissie-meijers.nl/commissiemeijers/pagina.asp?pagnaam=homepage
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e130041_voorstel_voor_een
http://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20131119/verslag_van_een_schriftelijk_2/document3/f=/vjevolwipjyu.pdf
http://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20140116/verslag_van_een_schriftelijk/document3/f=/vjghijveq7m4.pdf
http://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20130118/brief_inzake_toegang_eerste_en/document3/f=/vj6je4mxxoyr.pdf
http://www.eerstekamer.nl/eu/thema/europese_werkwijze_van_de_eerste
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http://www.eerstekamer.nl/behandeling/20130117/brief_inzake_belastingheffing/f=/vj6hk4djipxy.pdf
http://www.eerstekamer.nl/motie/motie_elzinga_sp_c_s_over_het_3
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Bij het gesprek waren van Nederlandse zijde verder aanwezig: mevrouw Angelien Eijsink (voorzitter
van de commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer), de heer Ton Elias (voorzitter van
de Contactgroep Nederland-Frankrijk), mevrouw Tineke Strik(voorzitter van de commissie voor
Europese Zaken van de Eerste Kamer) en de heer Ed Kronenburg (Nederlandse Ambassadeur in
Frankrijk).

Van de Franse zijde waren de heer Philip Cordery (Franse Nationale Vergadering) , de heer Jean-
Jacques Lozach (Franse Senaat), mevrouw Bérengère Poletti (voorzitter van de contactgroep
Frankrijk-Nederland) en de heer Pierre Menat (Franse Ambassadeur in Nederland) aanwezig.

In het gesprek kwamen onder meer het vormgeven van de bankenunie, energievraagstukken, de
oplopende werkloosheid binnen Europa, de stijgende schuldenproblematiek en de gezamenlijke
missie in Mali aan de orde. Na afloop van het gesprek kreeg president Hollande een korte rondleiding
door de plenaire zaal van de Eerste Kamer.

De heer Hollande werd op 15 mei 2012 gekozen als 24e president van Frankrijk.

Schone lucht voor Europa

 14 januari 2014 - De commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) heeft
tijdens haar vergadering op 14 januari jongstleden gesproken over het beleidspakket voor schonere
lucht in Europa. Dit pakket werd op 20 november 2012 als prioriteit geselecteerd voor het Europees
werkprogramma 2012-2013 van de Eerste Kamer.

De commissie besloot dat zij de procedure voor behandeling van dit pakket wenst aan te houden tot
na ontvangst van het regeringsstandpunt over de betreffende voorstellen. De staatssecretaris van
Infrastructuur en Milieu liet per brief weten dat dit uiterlijk 19 februari 2014 aan het parlement zal
worden verzonden. Daarnaast besloot de commissie IMRO dat zij bij de voortzetting van de
behandeling mogelijk ook een tweetal brieven over het Nationaal Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit (NSL) zal betrekken die in december 2013 werden ontvangen.

Het beleidspakket voor schone lucht in Europa werd op 18 december 2013 gepubliceerd door de
Europese Commissie met als doel de luchtverontreiniging in Europa te bestrijden. Dit pakket
maatregelen actualiseert de bestaande wetgeving (zie ook de thematische strategie
luchtverontreiniging uit 2005 in E050128a) en dringt de schadelijke emissies afkomstig van industrie,
verkeer, elektriciteitscentrales en landbouw nog verder terug, om het effect ervan op de menselijke
gezondheid en het milieu te beperken.

Het pakket bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder:

Een nieuw programma 'Schone lucht voor Europa' met maatregelen om ervoor te zorgen dat de
bestaande doelstellingen op korte termijn worden gehaald en met nieuwe doelstellingen inzake
luchtkwaliteit voor de periode tot 2030. Het pakket bevat tevens ondersteunende maatregelen
om de luchtverontreiniging te helpen bestrijden, waarbij het accent ligt op de verbetering van de
luchtkwaliteit in steden, ondersteunend onderzoek en innovatie en de bevordering van
internationale samenwerking.
Een herziening van de richtlijn inzake nationale emissieplafonds met striktere nationale
emissieplafonds voor de zes voornaamste verontreinigende stoffen.
Een voorstel voor een nieuwe richtlijn voor de reductie van verontreiniging afkomstig van
middelgrote stookinstallaties, zoals elektriciteitscentrales voor wijken of grote gebouwen, en
kleine industriële installaties.
Een voorstel voor een besluit over de aanvaarding van de wijziging van het Protocol van 1999
(ook wel het Gothenburg-protocol genoemd) inzake vermindering van verzuring, eutrofiëring en
ozon op leefniveau bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende
luchtverontreiniging over lange afstand.

In 2011 is de Europese Commissie begonnen met een grondige herziening van het bestaande
luchtkwaliteitsbeleid en het beleidspakket vormt hiervan de afsluiting.

lees meer
Dossier E130061 op de Europapoort

https://www.eerstekamer.nl/kamerstukdossier/besluit_luchtkwaliteit_2005
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e050128a_mededeling_van_de
https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e130061_commissiemededeling
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Oostelijk Partnerschap en de relatie EU-Rusland onderwerpen van gesprek tijdens mondeling
overleg met minister van Buitenlandse Zaken

 21 januari 2014 - De commissies voor Europese Zaken (EUZA) en Buitenlandse Zaken, Defensie en
Ontwikkelingssamenwerking (BDO) hebben op 21 januari 2014 gesproken met de minister van
Buitenlandse  Zaken over het Oostelijk Partnerschap en de relatie tussen de Europese Unie (EU) en
Rusland.

Aanleiding voor het mondeling overleg was de terugkoppeling van de vijftigste bijeenkomst van de
conferentie van commissies voor Europese aangelegenheden (COSAC) in oktober 2013. De
commissies besloten eind oktober dat deze onderwerpen centraal staan tijdens het jaarlijkse
werkbezoek naar Brussel (30-31 maart 2014) en dat zij met de minister hierover vooraf van
gedachten wilden wisselen. Beide onderwerpen zullen ook aan de orde worden gesteld tijdens de
Algemene Europese Beschouwingen op 15 april 2014. 

Het Oostelijk Partnerschap is een samenwerkingsverband tussen de EU en Armenië, Azerbeidzjan,
Georgië, Moldavië, Oekraïne en Wit-Rusland en werd opgericht op 7 mei 2009 in Praag.
Onderwerpen van gesprek tijdens de gezamenlijke bijeenkomsten zijn onder andere
vrijhandelsakkoorden, financiële hulp en visumvrij reizen. De senatoren spraken met de minister over
de verklaring die werd aangenomen tijdens de laatste bijeenkomst in november 2013 en de recente
ontwikkelingen in de Oekraïne.

Ook spraken de senatoren met de minister over de EU-Rusland Top die op 28 januari zal
plaatsvinden in Brussel. Op de agenda van de Top staan onder andere de energierelatie, visa en de
mensenrechtensituatie. De minister liet eerder in een brief aan het Parlement weten dat hij van
mening is dat er tijdens deze Top specifiek aandacht gevraagd moet worden voor de
mensenrechtensituatie in Rusland, in het bijzonder voor beperkingen opgelegd aan non-
gouvernementele organisaties (NGO’s), vrijheid van demonstratie, bescherming van de rechten voor
Lesbiennes, Homo's, Biseksuelen en Transseksuelen (LHBT), aanscherping wet op hoogverraad,
herinvoering van de smaadwetgeving en aanscherping van de internetwetgeving. De leden wisselden
met de minister van gedachten over de vraag hoe de relatie EU-Rusland in de toekomst verder
gestalte moet krijgen en wat daarbij bijzondere aandachtspunten zouden kunnen zijn.

Een verslag van het mondeling overleg wordt binnenkort gepubliceerd op www.europapoort.nl

zie eerder
Commissie EUZA: focus op Oostelijk Partnerschap en relatie EU-Rusland (nieuwsbrief EUpdate nr. 3
- 2013 - 2014)

Vrij verkeer van personen

 20 december 2013 - Op 25 november 2013 heeft de Europese Commissie een mededeling
gepubliceerd over het vrij verkeer van personen. Hierin wordt benadrukt dat de lidstaten en de EU-
instellingen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de waarborging van het recht van EU-burgers om
zich in een ander EU-land te vestigen en er te werken. Mede in reactie op de bezorgdheid van
sommige lidstaten - waaronder Nederland - over de mogelijke gevolgen van nieuwe migratiestromen
voor lokale autoriteiten, verduidelijkt de Commissie de rechten van EU-burgers op vrij verkeer en
toegang tot sociale voorzieningen. De Commissie stelt vijf acties voor om de lidstaten steun te bieden
bij de tenuitvoerlegging van de regels voor vrij verkeer. Eén van de acties - het verduidelijken van het
criterium 'gewone verblijfplaats'- is inmiddels gerealiseerd: op 13 januari 2014 heeft de Europese
Commissie een praktische gids over de vaststelling van de gewone verblijfplaats gepubliceerd om
lidstaten te helpen de Europese regels voor de coördinatie van de sociale zekerheid correct toe te
passen op EU-burgers die naar een andere lidstaat zijn verhuisd.

Naar aanleiding van de mededeling over het vrije verkeer hebben de leden van de fractie van
GroenLinks de regering nog enige vragen voorgelegd. Zij willen graag weten of de regering het eens
is met de bewering van de Europese Commissie dat er geen statistische relatie is tussen het niveau
van de welvaartsstaat en de binnenkomst van Unieburgers. Ook informeren zij welke (Europese)
instrumenten de regering nog mist om fraude en misbruik van rechten te bestrijden en of de regering
een toename van het beroep op sociale zekerheid door Unieburgers verwacht. De vragen van deze

https://www.eerstekamer.nl/eu/begrip/algemene_europese_beschouwingen
https://www.eerstekamer.nl/eu/overig/20131206/joint_declaration_of_the_eastern/document
https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20140110/brief_regering_geannoteerde_agenda/document3/f=/vjgeljmm9dzq.pdf
http://www.europapoort.nl/
https://www.euds.nl/node/1550#art1543
http://www.eerstekamer.nl/eu/documenteu/_practical_guide_the_legislation/f=/vjgodx0x3wxu.pdf
http://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20131220/brief_aan_de_minister_van_szw_en/document3/f=/vjg7eugg0qa5.pdf
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fractie zijn op 20 december 2013 gestuurd naar de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

lees meer
Dossier E130054 op de Europapoort

Schriftelijk overleg inzake Eurojust

 14 januari 2014 - In hun gezamenlijke vergadering van 14 januari 2014 hebben de commissies
Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J) kennisgenomen van de
antwoordbrief van de minister van V&J, waarin hij reageert op een aantal vragen die de beide
commissies hadden gesteld over het voorstel van de Europese Commissie voor een verordening
inzake het EU-agentschap voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust). Het schriftelijk
overleg heeft betrekking op de precieze bezwaren van de regering bij de voorgestelde regeling op het
punt van de interne structuur, de grotere rol van de Raad in de besluitvorming van administratieve
aangelegenheden binnen Eurojust, de waarborgen voor een voldoende bescherming van
databestanden en ongewenste inbreuken op de privacybescherming en ten slotte de rol van de
nationale parlementen - naast het Europees Parlement - bij de evaluatie van Eurojust.

lees meer
Dossier E130040 op de Europapoort

Regering beantwoordt vragen over Europol

 14 januari 2014 - De commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) heeft op 8 oktober
2013 een brief naar de minister van Veiligheid en Justitie (V&J) gezonden, waarin zij hem in kennis
stelt van haar brief die diezelfde dag naar de Europese Commissie is gegaan, in het kader van de
politieke dialoog over de ontwerpverordening voor het agentschap van de Europese Unie voor
samenwerking en opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Europol). Ook hadden de leden van
de PvdA-fractie, mede namens de leden van de fracties van D66 en GroenLinks, nog enkele vragen
aan de regering over het voorstel voor de Europolverordening.

In haar vergadering van 14 januari 2014 heeft de commissie kennisgenomen van de antwoordbrief
van de minister van V&J. Hierin geeft hij onder andere aan dat de eerste lezing van de
ontwerpverordening inmiddels heeft plaatsgevonden. Een meerderheid van de lidstaten, waaronder
Nederland, heeft zich uitgesproken tegen de voorgestelde fusie van het huidige Europol en de
Europese Politieacademie CEPOL, om zo het opleidingsbelang veiliger te stellen. Verder gaat de
minister in op een recent uitgevoerde impactanalyse. Hieruit blijkt dat de ontwerpverordening in
eerste instantie nog niet de duidelijkheid geeft over de doelstellingen zoals de Commissie die voor
ogen had. Nederland heeft samen met een meerderheid van de lidstaten aangegeven dat de
ontwerpverordening op genoemde punten nadere specificatie dan wel herformulering behoeft. De
reactie van de Europese Commissie wordt in de loop van 2014 verwacht.

lees meer
Dossier E130019 op de Europapoort

Brief aan staatssecretaris V&J n.a.v. kwartaalupdate gegevensbescherming

 16 januari 2014 - In hun gezamenlijke vergadering van 14 januari 2014 hebben de vaste commissies
voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J) kennisgenomen van de
vierde kwartaalrapportage 2013  inzake de Europese onderhandelingen over het wetgevingspakket
gegevensbescherming, door de staatssecretaris van V&J aangeboden bij brief van 19 december
2013.

Uit de rapportage blijkt onder andere dat de frequentie van de vergaderingen van de
raadswerkgroepen – en daarmee de intensiteit en de voortgang van de onderhandelingen – nauw
wordt afgestemd op de voortgang van de onderhandelingen over de ontwerpverordening, zodat de
beide rechtsinstrumenten tegelijk kunnen worden vastgesteld. Bij een aantal lidstaten bestaat echter
grote reserves ten opzichte van nut en noodzaak van de ontwerprichtlijn. Deze lidstaten achten het
wenselijk eerst de evaluatie af te wachten van het kaderbesluit dataprotectie, welke in sommige
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lidstaten nog niet volledig geïmplementeerd is, voordat dit wordt vervangen door een richtlijn. Over
het verloop van de onderhandelingen in 2014 doet de staatssecretaris van V&J geen uitspraken.

De commissies I&A/JBZ en V&J hebben naar aanleiding van de rapportage opgemerkt dat de
regering blijkbaar het voorstel steunt om in de tekst van artikel 4 van de ontwerprichtlijn een nieuw lid
op te nemen dat voorziet in de mogelijkheid van verwerking van persoonsgegevens voor doelen die
niet verenigbaar zijn met het doel van de oorspronkelijke verwerking. De commissies hebben bij brief
van 16 januari 2014 aan de staatssecretaris van V&J gevraagd wat deze andere doelen (kunnen)
inhouden en wat de motivatie van de regering is om dit voorstel te steunen. De antwoordbrief wordt
over enkele weken verwacht.

lees meer
Dossier E120004 op de Europapoort

Signalering

Nieuwe Europese voorstellen

 23 januari 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 52, 1 en 2
week 3
week 4

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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