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Uitgelicht...

Eerste Kamer maakt subsidiariteitsbezwaar tegen wijziging Europese Kiesakte kenbaar

 9 februari 2016 - De Eerste Kamer heeft ingestemd met een brief aan de Europese instellingen
waarin zij een subsidiariteitsbezwaar kenbaar maakt tegen een voorstel van het Europees Parlement
tot wijziging van de Europese Kiesakte, de akte die de rechtstreekse verkiezing van het Europees
Parlement regelt. Het Europees Parlement wil met de wijziging de democratische dimensie van de
Europese verkiezingen versterken en de betrokkenheid van de kiezers vergroten. De Eerste Kamer
meent echter, in navolging van de Tweede Kamer, dat het wijzigingsvoorstel "de rechtsgrondslag te
buiten gaat en niet voldoet aan het beginsel van subsidiariteit". Het subsidiariteitsbezwaar betreft
diverse onderdelen van het voorstel, onder meer de harmonisatie van de termijnen voor vaststelling
van kandidatenlijsten, het verbod op prognoses voordat de officiële prognoses op zondag worden
bekendgemaakt (in Nederland wordt van oudsher op donderdag gestemd) en de bemoeienis met
de campagnes van de politieke partijen. De Eerste Kamer meent dat de overheid hierin geen rol
heeft.

De subsidiariteitstoets is geregeld in een protocol bij het Verdrag van Lissabon. In totaal kunnen de
28 nationale parlementen van de Europese Unie 56 stemmen uitbrengen. Bij minimaal een derde van
dit aantal - 19 stemmen - moet het Europees Parlement het ontwerp heroverwegen. Op het moment
van schrijven hadden de parlementen van Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg, Ierland en
Zweden subsidiariteitsbezwaren ingediend, in totaal goed voor 10 stemmen.

lees meer
Dossier E160002 op de Europapoort
zie eerder
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Commissie BIZA sluit zich aan bij klacht Tweede Kamer richting Europees Parlement (nieuwsbrief
EUpdate nr. 6 - 2015 - 2016)

Nieuws uit de Kamer

Europese Commissie beantwoordt vragen over Betere Regelgeving

 2 februari 2016 - De Europese Commissie heeft op 2 februari 2016 een brief van de Eerste Kamer
beantwoord met vragen van de leden van de SP in het kader van de politieke dialoog over het
Commissievoorstel Betere regelgeving voor betere resultaten – Een EU-agenda (COM(2015)215). In
de brief gaat de Europese Commissie in op vragen over onder andere de gevolgen van het invoeren
van standaarden voor EU-regelgeving voor het nationale niveau, over de rol van effectbeoordelingen
in de loop van het wetgevingsproces en de invloed van multinationale ondernemingen en over
de beoordeling van milieu, sociale en economische gevolgen, en de nadruk die gelegd wordt op de
gevolgen voor het concurrentievermogen en het midden- en kleinbedrijf.

De commissie EUZA had in het najaar reeds schriftelijk overleg gevoerd met de regering over het
pakket voorstellen van de Commissie inzake Betere Regelgeving. 

De reactie van de Europese Commissie is besproken in de vergadering van de commissie EUZA van
9 februari 2016. Zij heeft besloten de brief van de Europese Commissie, samen met de brief van de
regering van 3 november 2015, mee te nemen in het debat over de Algemene Europese
Beschouwingen dat op 8 maart 2016 zal plaatsvinden.

lees meer
Dossier E150011 op de Europapoort

Schriftelijk en mondeling overleg Europese aanpak vluchtelingencrisis

 15 februari 2016 - De Europese Commissie heeft op 15 december 2015 een pakket met nieuwe
maatregelen en wetgevingsvoorstellen gepubliceerd en heeft in januari en februari 2016 nieuwe
voorstellen en mededelingen gepubliceerd die voortbouwen op de uitvoering van de Europese
migratieagenda. De commissie I&A/JBZ neemt deze nieuwe voorstellen mee in haar behandeling van
de Europese aanpak van de vluchtelingencrisis.

Op 9 februari 2016 heeft de commissie opnieuw nader schriftelijk overleg gevoerd met de
staatssecretaris van Veiligheid & Justitie over de Europese aanpak van de vluchtelingencrisis met
vragen van de leden van de fracties van het CDA en van GroenLinks. De vragen betroffen onder
andere een verzoek voor een overzicht van de kosten die door Nederland worden gedragen voor de
maatregelen die op Europees niveau worden afgesproken ter beheersing van de migratiestromen,
vragen over concrete afspraken die met Turkije worden gemaakt en de vragen naar de uitvoering van
de gemaakte herverdelingsafspraken. 

De commissie heeft besloten om in het bijzonder eveneens in schriftelijk overleg te treden met de
regering over het verordeningsvoorstel voor een Grens- en Kustwacht (COM(2015)671; E150047).
De leden van de fracties van GroenLinks en van de SGP hebben hierover vragen gesteld. De vragen
betreffen met name het draagvlak voor de verordening, de rechtsbasis ervan, de afhandeling van
eventuele klachten en de uitbreiding van de bevoegdheden van (het oorspronkelijke
agentschap) Frontex naar derde landen. De brief is op 15 februari 2016 verzonden. 

Naast het schriftelijke overleg dat wordt gevoerd, heeft de commissie besloten ook de globale
Europese aanpak van de vluchtelingencrisis mondeling te bespreken met de staatssecretaris van
Veiligheid & Justitie. Dit mondeling overleg zal plaatsvinden op 1 maart 2016.  

lees meer
Dossier E150010 op de Europapoort
Dossier E150047 op de Europapoort

Behandeling richtlijn onschuldpresumptie vrijwel voltooid

https://www.euds.nl/node/2086#art2080
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https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20151105/verslag_van_een_schriftelijk/document3/f=/vjyzfq0jmwzp.pdf
https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e150011_commissiemededeling_betere
https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20160209/brief_aan_de_staatssecretaris_van
https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20160215/brief_aan_de_staatssecretaris_van
https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e150010_commissiemededeling_een
https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e150047_voorstel_voor_een
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 16 februari 2016 - Op 5 november 2015 heeft de commissie V&J antwoord ontvangen op eerdere
vragen over de ontwerprichtlijn die beoogt te garanderen dat justitiële autoriteiten bij elke verdachte
of aangeklaagde burger uitgaan van het vermoeden van onschuld. Daarbij werd de commissie
geïnformeerd over de compromistekst voor deze richtlijn. Dit gaf aanleiding tot het stellen van enkele
nadere vragen door de leden van de SP-fractie op 27 november 2015.

De leden van de SP-fractie hebben onder andere vragen gesteld over de reikwijdte van deze richtlijn.
Op 8 februari 2016 stuurde de minister van Veiligheid en Justitie antwoorden, waarbij hij heeft
aangegeven dat de richtlijn alleen betrekking heeft op strafrechtelijke procedures; bestuursrechtelijke
procedures vallen daarbuiten, ook wanneer die tot een sanctie kunnen leiden. Daarnaast is de
minister ingegaan op de vraag van de SP-leden of het kabinet het wenselijk acht om ook
rechtspersonen onder de bescherming van de richtlijn te laten vallen. Het kabinet onderschrijft de
overwegingen van de Uniewetgever dat het op dit moment te vroeg is de positie van rechtspersonen
op dit punt te regelen. Het verslag van het schriftelijk overleg is door de commissie van Veiligheid en
Justitie op 16 februari jl. voor kennisgeving aangenomen.

De richtlijn onschuldpresumptie is op 12 februari 2016 aanvaard door de Raad Economische en
Financiële Zaken. Formele goedkeuring door het Europees parlement zal vervolgens  plaatsvinden in
de plenaire vergadering van 9 maart 2016. De richtlijn wordt daarna gepubliceerd waarna de richtlijn
binnen vierentwintig maanden door de lidstaten geïmplementeerd moet worden.

lees meer
Dossier E130055 op de Europapoort

Schriftelijke vragen over het aanvangspakket circulaire economie

 17 februari 2016 - De fractieleden van D66, SP en PvdD hebben vragen gesteld aan de
staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het pakket circulaire economie. De fractieleden van
D66 stellen onder meer een aantal vragen over hergebruik en afvalscheiding. Daarnaast vragen zij
welke organisaties en instellingen een rol spelen bij het vergemakkelijken van duurzaam gedrag, dat
als sociale norm moet gaan gelden.  

De SP-fractieleden hebben onder andere gevraagd op welke wijze de Nederlandse regering het
voorzitterschap van de Raad van de EU zal gebruiken om voortgang te boeken met het pakket
circulaire economie, en wat zij reeds doet om de transitie naar een circulaire economie te stimuleren.
Daarnaast hebben zij gevraagd hoeveel geld de Nederlandse regering gaat investeren om deze
transitie mogelijk te maken.

De leden van de PvdD-fractie merken onder meer op dat het EU-pakket Circulaire Economie dat door
de Europese Commissie op 2 juli 2014 werd uitgebracht, meer ambitieuze doelstellingen bevatte voor
recycling dan het voorliggende pakket. Zij vragen de staatssecretaris of zij dit verschil in
ambitieniveau kan verklaren. Ook wijzen de PvdD-fractieleden op het feit dat in het onderhavige
pakket circulaire economie het Europees Semester niet gekoppeld is aan de circulaire economie, dit
in tegenstelling tot het pakket uit 2014. Naar aanleiding hiervan wordt de staatssecretaris gevraagd of
zij het eens is met de leden van de PvdD-fractie dat deze koppeling noodzakelijk is. Voorts wordt
gevraagd naar de mogelijkheid om op consumentenniveau een belasting in te stellen ten aanzien van
grondstoffen en energie, een zogenaamde belasting onttrokken waarde.

De commissies voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) en Economische Zaken
(EZ) hebben uit het Werkprogramma 2016 van de Europese Commissie als prioriteit het pakket
kringloopeconomie geselecteerd. In het kader van dit pakket zijn op 2 december 2015 een
Commissiemededeling en vier voorstellen voor richtlijnen gepubliceerd. De regering heeft bij BNC-
fiche van 5 februari 2016 de Nederlandse aandachtspunten bij deze mededeling en voorstellen
belicht.

De mededeling betreft de aankondiging van een aantal maatregelen die ervoor moeten zorgen dat
bedrijven en consumenten de overgang naar een sterkere en circulaire economie kunnen maken,
waarin hulpbronnen op duurzamere wijze worden gebruikt. De maatregelen liggen onder meer op het
gebied van het hergebruik van water, de halvering van levensmiddelenafval en
meststoffenverwerking. Voor de overgang naar een duurzame circulaire economie wordt onder

https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20160208/brief_van_de_minister_van
https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20151127/brief_aan_de_minister_van_2/document3/f=/vk0qccs792sh.pdf
https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e130055_voorstel_voor_een
https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20160217/brief_aan_de_staatssecretaris_van/document3/f=/vk1ni5zllbtg.pdf
https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20160205/brief_inzake_bnc_fiches_over/document3/f=/vk1een82sxzn.pdf
https://www.eerstekamer.nl/eu/europeesvoorstel/com_2015_614_commissiemededeling/document/f=/vjzplnulip31.pdf
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andere de komende twee jaar 650 miljoen euro beschikbaar gemaakt uit het Horizon 2020-
programma en 5,5 miljard euro uit de structuurfondsen voor afvalbeheer.

De vier voorstellen bevatten wijzigingen van EU-regelgeving ten aanzien van de volgende
onderwerpen: verwerking van autowrakken, (afgedankte) batterijen en accu's, en elektrische en
elektronische apparaten, het storten van afvalstoffen, afvalstoffen, en verpakking en
verpakkingsafval. De Europese Commissie is van oordeel dat doelstellingen in EU-regelgeving een
belangrijke bijdrage hebben geleverd aan afvalbeheer. Verbetering van het afvalstoffenbeleid kan
echter voordelen opleveren, zoals duurzame groei, nieuwe werkgelegenheid, het waarborgen van
hoogwaardige recycling, en het gebruik van gerecycled afval als belangrijke bron van grondstoffen.

Het onderwerp 'circulaire economie' is een thema, naast andere thema's op het gebied van
verduurzaming, dat aan bod zal komen tijdens de Themaconferentie Energie op 3 en 4 april 2016, in
het kader van het Nederlandse voorzitterschap van de EU.

lees meer
Dossier E150034 op de Europapoort
Dossier E150035 op de Europapoort
Dossier E150036 op de Europapoort
Dossier E150037 op de Europapoort
Dossier E150038 op de Europapoort
zie eerder
Het aanvangspakket circulaire economie (nieuwsbrief EUpdate nr. 5 - 2015 - 2016)

Nieuws van de PV Staten-Generaal Brussel

JURI workshop: de ins en outs van de digitale interne markt voorstellen

 24 februari 2016 - Op woensdag 17 februari vond een workshop plaats van de EP-JURI commissie
over nieuwe regels voor overeenkomsten in de digitale omgeving. De workshop, waar ook nationale
parlementsleden aan konden deelnemen, richtte zich op een tweetal voorstellen die op 9 december
2015 door de Commissie zijn gepresenteerd als onderdeel van de digitale interne markt strategie van
mei 2015. Een voorstel voor digitale inhoud en een voorstel voor de online verkoop van goederen.

Een van de inleidingen in de workshop werd verzorgd door de Nederlandse voorzitter van de
raadswerkgroep. Zij gaf aan dat het voor de onderhandelingen in de raadswerkgroepen van belang is
dat de voorstellen bedrijfsvriendelijk zijn en voorzien in een hoog niveau van
consumentenbescherming. De voorstellen werden tijdens de informele JBZ-Raad van 25-26 januari
2016 besproken.  De JURI-workshop werd vervolgd met een analyse van de voorstellen door experts
van onder meer de Universiteiten van Maastricht en Tilburg. Daarbij werden vier rapporten
gepresenteerd over de voorstellen, uitgevoerd door directoraat-generaal Intern Beleid op verzoek van
de JURI-commissie.

Het Europees Parlement sprak zich eerder uit over de voorstellen met het initiatiefverslag over het
voorstel "Naar een akte voor een digitale interne markt". Op 19 januari werd het verslag in een
stemming van het Parlement aangenomen. De Eerste Kamer ontving op 29 januari 2016 het BNC-
fiche met het kabinetsstandpunt. De voorstellen werden behandeld tijdens de V&J
commissievergadering van 2 februari 2016. Tijdens de behandeling gaf de SP-fractie aan inbreng
voor schriftelijk overleg in zake dit voorstel te zullen leveren op 1 maart 2016.

lees meer
Dossier E160002 op de Europapoort

Nederlands EU-voorzitterschap 2016

COSAC-voorzittersbijeenkomst

 8 februari 2016 - Actieve parlementariërs en een levendig debat. Zo duidde de voorzitter van de
commissie Europese Zaken van de Eerste Kamer, Tuur Elzinga, de COSAC-voorzittersbijeenkomst,
die 8 februari 2016 plaatsvond in de historische Ridderzaal – letterlijk in het hart van de Nederlandse

https://www.eerstekamer.nl/eu/europeesvoorstel/com_2015_593_richtlijn_van_het/document/f=/vjzpmh2x3cpi.pdf
https://www.eerstekamer.nl/eu/europeesvoorstel/com_2015_594_voorstel_voor_een/document/f=/vjzpny8rfrgs.pdf
https://www.eerstekamer.nl/eu/europeesvoorstel/com_2015_595_voorstel_voor_een/document/f=/vjzpowcs8bl5.pdf
https://www.eerstekamer.nl/eu/europeesvoorstel/com_2015_596_voorstel_voor_een/document/f=/vjzppaomruzz.pdf
https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e150034_commissiemededeling_eu
https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e150035_voorstel_voor_een
https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e150036_voorstel_voor_een
https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e150037_voorstel_voor_een
https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e150038_voorstel_voor_een
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https://www.eerstekamer.nl/eu/europeesvoorstel/com_2015_634_voorstel_voor_een/document/f=/vk0mjr5l5cv9.pdf
https://www.eerstekamer.nl/eu/europeesvoorstel/com_2015_635_voorstel_voor_een/document/f=/vk0mjo4jumcs.pdf
http://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/meetings.html
http://europa.eu/whoiswho/public/index.cfm?fuseaction=idea.hierarchy&nodeID=369018&lang=nl
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0371+0+DOC+XML+V0//NL
https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e160002_resolutie_van_het_europees
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democratie. Het was de eerste van in totaal zes interparlementaire conferenties die de Eerste en
Tweede Kamer samen organiseren.

Voorzitters en leden van de parlementaire commissies voor Europese Zaken verzamelden zich die
dag aan het Binnenhof in Den Haag om met elkaar van gedachten te wisselen over onder meer de rol
van en de samenwerking tussen nationale parlementen binnen de Europese Unie. De zogenoemde
COSAC-voorzittersbijeenkomst - ontleend aan het Franse acroniem voor Conférence des Organes
Parlementaires Spécialisés dans les Affaires Communautaires - werd geopend door de Voorzitter van
de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol.

Het ochtendprogramma bestond uit een paneldiscussie op basis van concrete casuïstiek: de Europol-
verordening. Een belangrijke conclusie van de discussie was dat, om effectief controle te kunnen
uitoefenen op EU-besluitvorming, tijdigheid van belang is en alle beschikbare parlementaire
instrumenten moeten worden ingezet.

In de middag lag de focus op de Europese prioriteiten in 2016. Vicepresident en Eurocommissaris
Kristalina Georgieva lichtte het werkprogramma 2016 van de Europese Commissie toe. Dit
programma bevat 23 initiatieven die de Europese Commissie in 2016 wil nemen, uiteenlopend van de
Digitale Interne Markt tot migratiebeheer, van economie tot duurzaamheid. Minister Bert Koenders
van Buitenlandse Zaken presenteerde aansluitend  de prioriteiten van het Nederlands EU-
voorzitterschap. Koenders stond expliciet stil bij de relatie tussen 'Brussel’ en de burgers en de rol
van volksvertegenwoordigers daarin en de noodzaak van transparantie.

De COSAC-voorzittersbijeenkomst is een opmaat naar de plenaire COSAC-vergadering, die
plaatsvindt van 12 tot en met 14 juni in diezelfde Ridderzaal. In juni zullen deelnemers – dat zijn dan
leden van de parlementaire commissies Europese Zaken van de 28 EU-lidstaten – spreken over
rechtsstatelijkheid, parlementaire controle, parlementaire diplomatie en actuele onderwerpen als een
mogelijk vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en de migratieproblematiek.

lees meer
Website van de COSAC-voorzittersbijeenkomst

Europese Parlementaire Week 2016 - Europese Semester Conferentie

 16 februari 2016 - Op dinsdag 16 februari vond de Europese Semester Conferentie plaats in het
Europees Parlement, de eerste van twee interparlementaire bijeenkomsten in het kader van de
Europese Parlementaire Week. De bijeenkomst bood de gelegenheid voor het uitwisselen van
informatie en 'best practices' over de Europese semester cyclus 2015/2016 en de onlangs
voorgestelde wijzigingen van deze cyclus.

Het Nederlands parlement was vertegenwoordigd door delegaties uit de Eerste en Tweede Kamer,
die met het oog op het Nederlands voorzitterschap van de Raad een actieve rol speelden. De
conferentie begon met twee plenaire sessies. De eerste sessie had als onderwerp het hervormde
Europese Semester en de rol die nationale parlementen daarin spelen. Tijdens deze sessie werd
onder meer van gedachten gewisseld met EP-voorzitter Martin Schultz en met de voorzitter van de
Europese Commissie, Jean-Claude Juncker.

De daaropvolgende sessie ging over de Beleidsprioriteiten van de Europese Semester Cyclus 2016.
In de sessie werd gesproken met Eurocommissarissen Dombrovskis voor Euro en Sociaal Dialoog en
Moscovici voor Economie en Financiën, over uiteenlopende onderwerpen en uitdagingen zoals
migratie en economisch en monetair beleid.

Het middagdeel was onderverdeeld in drie parallelle deelsessies georganiseerd door drie commissies
van het Europees Parlement. In het kader van het Nederlands voorzitterschap was de Eerste Kamer
co-host van de deelsessie van de commissie Economische en Monetaire Zaken over
belastingontwijking en de staat van de Banken Unie. Namens de commissie voor Financiën van de
Eerste Kamer waren de heer Elzinga (SP) en de heer Van Rooijen (50PLUS) medevoorzitters en
hielden de heer van Rij (CDA) en mevrouw Prast (D66) interventies. Daarnaast waren er deelsessies
over Europese Sociale Rechten en democratische verantwoording van onderhandelingen over het
volgende Meerjarig Financieel Kader.

https://www.parleu2016.nl/c/28
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De Europese Semester Conferentie werd op woensdag 17 februari gevolgd door de Artikel 13
Conferentie, de tweede conferentie georganiseerd door de Staten-Generaal in het kader van het
Nederlandse EU-Voorzitterschap, ditmaal met het Europees Parlement samen.

lees meer
Website Europese Parlementaire Week

Interparlementaire gedachtewisseling over de coördinatie van begrotingen en economisch
beleid

 17 februari 2016 - Onder gedeeld voorzitterschap van de Staten-Generaal en het Europees
Parlement vond op woensdag 17 februari 2016 in Brussel de zogenoemde artikel 13 conferentie
plaats. Deze interparlementaire bijeenkomst is gebaseerd op artikel 13 van het Verdrag inzake
Stabiliteit, Coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie (ook wel bekend als het
'Begrotingspact'). Het is de tweede conferentie die de Eerste en Tweede Kamer in het kader van het
Nederlandse EU-Voorzitterschap organiseren, ditmaal samen met het Europees Parlement.

In de ochtend opende Martin Schulz, Voorzitter van het Europees Parlement, de conferentie in de
plenaire zaal van het Europees Parlement in Brussel. Na zijn openingswoorden speechte Khadija
Arib, Voorzitter van de Tweede Kamer, namens de Staten-Generaal. Zij onderstreepte dat de
conferentie raakt aan de fundamenten van onze welvaart: een gezond en stabiel begrotingsbeleid.

Het inhoudelijk programma startte met een sessie over economische coördinatie en bestuur, en
bestond grotendeels uit een uitwisseling van ervaringen en best practices tussen EU-lidstaten waar
onder andere Jeroen Dijsselbloem, voorzitter van de Eurogroep, en Kees Vendrik, lid van de
Algemene Rekenkamer, aan deelnamen.

Tijdens de tweede sessie focuste het gesprek zich op het begrotingsbeleid in de EU-lidstaten; op de
verschillende procedures en de rol van nationale parlementen. De Franse Eurocommissaris voor
Economie en Financiën, Pierre Moscovici pleitte voor meer dialoog tussen de Europese Commissie
en nationale parlementen over begrotingen. Verder waren er bijdragen van onder meer Pervenenche
Beres en Reimer Böge, co-rapporteurs over de budgetcapaciteit in de Eurozone.

Na de lunch was de blik gericht op de lange termijn. Er werden toekomstscenario’s geschetst voor
een concurrerende Europese Unie, en er werd gesproken over kansen en bedreigingen voor de
realisatie daarvan. 

lees meer
Website Europese Parlementaire Week
Website Parlementaire Dimensie Nederlands Voorzitterschap

Nieuws uit Europa

Griffiers nationale parlementen EU-lidstaten in Luxemburg bijeen

 17 februari 2016 - De Griffier van de Eerste Kamer Geert Jan Hamilton en de Griffier van de Tweede
Kamer Renata Voss hebben in het European Convention Center in Luxemburg deelgenomen aan de
jaarlijkse conferentie van de 'Secretaries General' van de nationale parlementen in de EU-lid-staten.
Ook de Secretaris-Generaal van het Europees Parlement, Klaus Welle, nam er aan deel. De Griffiers
kwamen bijeen ter voorbereiding van de 'Speakers Conference' die in mei plaatsvindt. Het is
gebruikelijk dat deze conferenties georganiseerd worden door het land dat in het tweede semester
van het voorafgaande jaar het voorzitterschap van de EU heeft bekleed. Dat was in de tweede helft
van 2015 Luxemburg.

De Nederlandse Griffiers gaven een presentatie over de hoofdlijnen van het Nederlandse EU-
voorzitterschap, in het bijzonder de parlementaire dimensie daarvan. Zij gingen in op de zes
parlementaire conferenties die Nederland organiseert, en de bijzondere en innovatie ICT- en
communicatiemiddelen waarvan het Nederlandse parlement daarbij gebruik maakt. Ook werd, mede
aan de hand van een actueel filmpje, een terugblik geboden op de COSAC-Voorzittersconferentie die
inmiddels heeft plaatsgehad. Ook discussieerden de Griffiers over en stemden in met de jaarlijkse

http://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/conferences/european-parliamentary-week.html
http://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/conferences/european-parliamentary-week.html
https://parleu2016.nl/
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IPEX jaarrapportage. IPEX staat voor InterParliamentary EU Information eXchange. Op dit online
platform (www.ipex.eu), opgericht in 2000, wisselen parlementen en het Europees Parlement met
elkaar informatie uit over Europese  voorstellen. 

Tijdens de Speakers Conference in mei zullen in elk geval de onderwerpen 'Management of migration
flows', 'Role of National Parliaments and interparliamentary cooperation' en 'Ensuring the security of
citizens while respecting fundamental freedoms' aan de orde komen'. Ook het onderwerp
'Democratische controle op de activiteiten van Europol middels een Joint Parliamentary Group' wordt
geagendeerd, evenals het onderwerp 'Europese Kiesakte'. Het Nederlandse parlement heeft bij een
recent voorstel over deze Kiesakte onlangs subsidiariteitsbezwaren naar voren gebracht.

lees meer
Uitgebreid nieuwsbericht

Signalering

Nieuwe Europese voorstellen

 18 februari 2016 - 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 dit in de verantwoordelijke 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 5
Week 6
Week 7

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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