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Uitgelicht...

Reactie regering op kritische commissievragen over Europees OM

 13 januari 2015 - De commissies I&A/JBZ en V&J hebben op 2 december 2014 een kritische
commissiebrief gestuurd naar de minister van Veiligheid en Justitie met vragen over de
onderhandelingspositie van de Nederlandse regering in de Raad bij het voorstel tot oprichting van
een Europees Openbaar Ministerie (EOM). Op 13 januari 2015 hebben de commissies het antwoord
van de regering van 18 december 2014 besproken. In deze reactie geeft de regering opnieuw aan dat
Nederland in deze fase van besprekingen geen standpunt inneemt over (deelname aan) het EOM en
dat er momenteel geen reden is om van deze positie af te wijken. De regering kan in abstracto nog
geen indicatie geven op welk moment daartoe mogelijk wel aanleiding zal ontstaan. Zij geeft in de
brief aan dat de Kamer tijdig zal worden betrokken. 

lees meer
Dossier E130041 op de Europapoort

Nieuws uit de Kamer

Vragen over Europees PNR-systeem in nasleep van recente terreuraanvallen

 13 januari 2015 - De commissie voor I&A/JBZ is naar aanleiding van de bespreking van het verslag
van de JBZ-Raad van 4-5 december 2014 in schriftelijk overleg getreden met de regering over het
Europees Passenger Name Record-systeem. Zij wenst in het bijzonder te vernemen of de recente
aanslagen in Parijs invloed hebben op het Nederlandse standpunt ten aanzien van de ontwikkeling
van de richtlijn voor een Europees Passenger Name Record-systeem.

lees meer
Dossier E110005 op de Europapoort

Nieuws uit Europa

Bijeenkomst over nauwere samenwerking tussen nationale parlementen
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 19 januari 2015 - De voorzitter van de commissie EUZA, mevrouw Strik (GL), heeft op 19 januari
2015 deelgenomen aan de informele bijeenkomst over nauwere samenwerking tussen nationale
parlementen te Brussel. Deze zogenaamde 'cluster of interest'-bijeenkomst was georganiseerd op
initiatief van de Tweede Kamer, de Deense Folketing en het Britse Hogerhuis. Tijdens de bijeenkomst
zijn door afgevaardigden van 16 Kamers van nationale parlementen de 'gele kaart'-procedure, het
introduceren van een 'groene kaart' en de mogelijkheden van het uitwisselen van informatie over de
selectie van prioriteiten uit het werkprogramma van de Europese Commissie besproken. 

De conclusies van deze bijeenkomst zullen op de COSAC-Voorzittersbijeenkomst van 1-2 februari
2015 in Riga worden gepresenteerd.  

COSAC-Voorzittersbijeenkomst in teken van Oostelijk Partnerschap

 2 februari 2015 - Op 1-2 februari 2015 zal in Riga onder Lets Voorzitterschap de COSAC-
Voorzittersbijeenkomst plaatsvinden. COSAC is de interparlementaire bijeenkomst van de
commissies voor Europese Zaken van de parlementen van de Europese Unie. Naast de
voorbereiding van de 53e plenaire COSAC-vergadering op 31 mei-2 juni aanstaande, is de
bespreking geagendeerd van het prioriteitenprogramma van het Letse Voorzitterschap en de
vooruitzichten voor de EU na de installatie van de nieuwe Commissie. Er zal ook een sessie worden
gewijd aan besprekingen over het Oostelijke Partnerschap. Namens de Eerste Kamer zal de
vicevoorzitter van de commissie EUZA, de heer Schrijver (PvdA), deelnemen. 

Signalering

Nieuwe Europese voorstellen

 22 januari 2015 - 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 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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