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Uitgelicht...

Onderhandelingen Europees PNR worden hervat

 24 februari 2015 - Zoals de vorige editie van de EUpdate al belichtte, is het voorstel voor een richtlijn
voor het gebruik van passagiersgegevens voor preventie, detectie, onderzoek en vervolging van
terroristische daden en zware criminaliteit - beter bekend als Europees PNR - na de aanslagen in
Parijs op 7 januari jl. weer volop in de belangstelling komen te staan. Deze ontwerprichtlijn stuitte
sedert 2012 op grote tegenstand in het Europees Parlement. Dat dit dossier aan actualiteit zou
winnen, heeft ook de commissie I&A/JBZ zich gerealiseerd. Bij brief van 14 januari jl. vroeg zij de
minister van V&J om aan te geven of de aanslagen invloed hebben op het Nederlandse standpunt
ten aanzien van de totstandkoming van de richtlijn voor een Europees PNR-systeem. Op 12 februari
jl. antwoordde de minister dat het Nederlandse standpunt ten aanzien van het PNR-dossier
ongewijzigd is gebleven.

Op 11 februari 2015 nam het Europees Parlement - na een informele gedachtewisseling met de Raad
en de Europese Commissie - een resolutie aan waarin hervatting van de onderhandelingen wordt
aangekondigd. Het streven is gericht op afronding van de onderhandelingen tegen het eind van het
jaar.

De commissie I&A/JBZ besprak de reactie van de minister en de ontwikkelingen in het dossier op 24
februari jl. en nam deze voor kennisgeving aan.

lees meer
Dossier E110005 op de Europapoort
zie eerder
Terrorismedreiging blaast nieuw leven in debat over Europees PNR (nieuwsbrief EUpdate nr. 7 - 2014
- 2015)
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Schriftelijke vragen over Europees Fonds voor Strategische Investeringen

 11 maart 2015 - Kort na de aankondiging van haar investeringsplan voor Europa ter bevordering van
groei en werkgelegenheid heeft de Europese Commissie op 13 januari 2015 het wetgevingsvoorstel
betreffende het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) voorgelegd aan de Raad en
het Europees Parlement. Het kabinet heeft op 6 februari 2015 in een BNC-fiche de Nederlandse
aandachtspunten bij dit voorstel belicht.

De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken (EZ) hebben naar aanleiding van het
wetgevingsvoorstel van de Europese Commissie en het BNC-fiche van de regering afgelopen
dinsdag 3 maart 2015 schriftelijke vragen gesteld aan de Minister van Economische Zaken.

Zo vragen de leden van de PvdA-fractie onder andere of de regering voornemens is via
kapitaalstortingen of garanties bij te dragen aan het EFSI. De leden van de GroenLinks fractie
merken onder meer op dat enige projectvoorstellen in strijd zijn met de duurzame ecnomische
ontwikkeling en vragen de regering om zich in te spannen voor criteria die niet duurzame projecten
uitsluiten en zich richten op de stimulatie van groene en innovatieve ontwikkelingen. 

Uit de geannoteerde agenda bij de Ecofinraad van 10 maart a.s.  blijkt dat de verordening
voortvarend behandeld wordt. Er wordt getracht tijdens de bijeenkomst een Raadspositie in te
nemen. Er zijn al aanpassingen besproken die tegemoet komen aan de Nederlandse
aandachtspunten, zoals het uitsluiten dat 'derde partijen' invloed krijgen in het bestuur van het EFSI
en het opnemen van een horizon- en evaluatiebepaling. Investeringen zullen niet sectoraal of
geografisch verdeeld worden. Onderzoek en innovatie is een belangrijk investeringsgebied.

lees meer
Dossier E150002 op de Europapoort

Nieuws uit de Kamer

Eerste Kamer stelt Europese prioriteiten vast in EU-werkprogramma 2015

 24 februari 2015 - De Eerste Kamer heeft op 24 februari 2015 haar Europese prioriteiten voor het jaar
2015 plenair vastgesteld. De prioritaire lijst voor 2015 bevat 12 Europese voorstellen, die
geselecteerd zijn uit het Werkprogramma 2015 van de Europese Commissie. Deze lijst vormt het
Europese werkprogramma van de Eerste Kamer voor het komende jaar en bevat onder andere
voorstellen over een Europese Energie Unie, de bestrijding van belastingontwijking en een Europese
migratieagenda. De migratieagenda heeft als doel om de EU een aantrekkelijke bestemming te
maken voor mensen met talent. Ook wordt beoogd om het beheer van migratie te verbeteren, door
onder andere illegale migratie en mensensmokkel te bestrijden.

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 een 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 het voorstel behandeld
wordt. 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 E140025 op de Europapoort

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0903&from=EN
http://www.eerstekamer.nl/eu/europeesvoorstel/com_2015_10_voorstel_voor_een/document/f=/vjr4mw41g7q2.pdf
http://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20150206/bnc_fiche_over_het_voorstel_voor/document3/f=/vjrad7s33qqy.pdf
http://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20150303/brief_aan_de_minister_van_ez_over/document3/f=/vjrwge14ildg.pdf
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e150002_voorstel_voor_een
http://www.eerstekamer.nl/eu/overig/20150226/prioritaire_selectie_uit_het/f=/vjrshbi59rz0.pdf
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e140025_werkprogramma_2015_van_de
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Ontvangst Eurocommissaris Frans Timmermans

 26 februari 2015 - Op donderdagmiddag 26 februari ontvingen de Voorzitters van de Tweede en
Eerste Kamer, Anouchka van Miltenburg en Ankie Broekers-Knol, Eurocommissaris Frans
Timmermans voor het eerst in zijn nieuwe functie. Onderwerpen van gesprek waren onder meer het
Werkprogramma 2015 van de Europese Commissie, het Nederlandse EU-voorzitterschap in de
eerste helft van 2016 en de onderlinge samenwerking tussen de Europese Commissie en de
nationale parlementen.

Na de ontvangst van de beide Kamervoorzitters spraken de woordvoerders Europese Zaken van de
Tweede Kamer achtereenvolgens met minister Koenders van Buitenlandse Zaken en
Eurocommissaris Timmermans over het Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2015. De
Staten-Generaal bepalen aan de hand van dit werkprogramma aan welke onderwerpen zij in 2015
extra aandacht willen geven. Om daarin scherpe keuzes te kunnen maken, bespreken de
woordvoerders Europese Zaken de Europese voorstellen met de minister van Buitenlandse Zaken en
de Eurocommissaris.

De verschillende vakcommissies van de Tweede Kamer hebben direct na het verschijnen van het
Werkprogramma in december 2014 al aangegeven welke voorstellen op hun eigen beleidsterrein
prioritair moeten worden verklaard. Deze lijst wordt in maart door de Tweede Kamer vastgesteld. De
Eerste Kamer heeft haar prioriteitenlijst deze week vastgesteld.

Mondeling overleg minister Koenders over Nederlands EU-Voorzitterschap 2016

 3 maart 2015 - De commissie EUZA heeft op 3 maart 2015 een mondeling overleg gevoerd met de
minister Koenders van Buitenlandse Zaken over de beleidsprioriteiten van de regering voor
het Nederlandse Voorzitterschap van de Raad van ministers van de EU in het voorjaar van 2016.
Aanleiding voor het overleg was de brief die minister op 28 januari 2015 aan de Kamers deed
toekomen, waarin het de hoofdlijnen van de prioriteiten zijn uiteengezet. 

Het Nederlandse Voorzitterschap zal in het teken staan van de vijf overkoepelende prioriteiten die
reeds in de Strategische Agenda van de Commissie, de Raad en het Europees Parlement voor de
komende vijf jaar voor de Europese Unie uiteen gezet zijn, namelijk:

1. een Unie van banen, groei en concurrentievermogen;

2. een Unie die alle burgers activeert en beschermt;

3. naar een Energie Unie met een toekomstgericht klimaatbeleid;

4. een Unie van vrijheid, veiligheid en recht en

5. de Unie als sterke mondiale speler.

De minister heeft tijdens het MO een nadere toelichting gegeven op deze overkoepelende prioriteiten
en op de kernbegrippen waarmee het Nederlandse kabinet binnen deze prioriteiten het Nederlandse
Voorzitterschap wenst te kenmerken, namelijk de begrippen 'hoofdzaken', 'innovatieve groei en
banen' en 'verbinding'. 

Commissie I&A/JBZ vraagt naar Nederlandse bijdrage aan reddingscapaciteit op de
Middellandse Zee

 4 maart 2015 - Naar aanleiding van de bespreking van het verslag van de informele JBZ-Raad van
29-30 januari 2015, heeft de commissie I&A/JBZ op 4 maart 2015 een commissiebrief gestuurd aan
de staatssecretaris van Veiligheid & Justitie over de bespreking in de Raad van de beheersing van
migratiestromen. De commissie wenst te vernemen of de regering, wanneer Italië om uitbreiding van
de reddingscapaciteit verzoekt, bereid is haar bijdrage aan de Triton-operatie onder leiding van
Frontex voortvarend en significant  uit te breiden, om te voorkomen dat de reddingscapaciteit op de
Middellandse Zee ontoereikend is. 

http://www.eerstekamer.nl/eu/overig/20150226/prioritaire_selectie_uit_het/f=/vjrshbi59rz0.pdf
http://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20150128/brief_regering_inhoudelijke/document3/f=/vjr0e4wgw3z7.pdf
http://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20150213/brief_inzake_verslag_informele_jbz/document3/f=/vjrhfq2ubows.pdf
http://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20150304/brief_aan_de_staatssecretaris_van
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Nieuws van de PV Staten-Generaal Brussel

Europees Parlement onderzoekt belastingafspraken

 12 februari 2015 - Na de onthullingen in november 2014 over belastingafspraken in Luxemburg
debatteerde het Europees Parlement meerdere malen over dit onderwerp. Een van de vragen was
hoe het Parlement zelf aandacht moest besteden aan dit dossier. Nadat het instellen van een
enquêtecommissie niet haalbaar bleek, stemde de plenaire vergadering op 12 februari jl. in met de
oprichting van de bijzondere commissie Fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard
of met vergelijkbaar effect (TAXE).

De commissie doet de komende zes maanden onderzoek naar belastingafspraken. De focus ligt
daarbij niet alleen op Luxemburg. Ook de zogeheten tax rulings van onder meer Nederland en de
omgang van de Europese Commissie daarmee worden betrokken in het onderzoek. Het gaat er dan
om hoe de mededingingsregels door de Europese Commissie zijn toegepast en wat de mogelijke
effecten op de overheidsfinanciën waren.

Het mandaat van de commissie is door de plenaire vergadering vastgesteld; de invulling van de
werkzaamheden kunnen de commissieleden zelf bepalen. Om tot aanbevelingen te komen voor haar
eindrapport kan de commissie van het EP onder meer documenten opvragen bij de ministers van
Financiën in de lidstaten. Hoorzittingen met bijvoorbeeld ministers en ambtenaren uit de lidstaten zijn
ook mogelijk, evenals een bezoek aan nationale parlementen.

Op maandag 9 maart, tijdens de vergaderweek in Straatsburg, vergaderen de commissieleden,
waaronder de Nederlandse Europarlementariërs Van Nieuwenhuizen, Tang en De Lange, over de
werkwijze en kalender voor de komende periode. Op 26 februari 2015 heeft de commissie de heer
Lamassoure (EPP) als Voorzitter gekozen (zie ook het persbericht).

Parallel aan het onderzoek van de TAXE commissie stelt de commissie voor Economische en
Monetaire Zaken in het Europees Parlement dit jaar waarschijnlijk nog het rapport "Meer
transparantie, coördinatie en convergentie van het vennootschapsbeleid van de lidstaten in de Unie"
op. Dit rapport volgt de zogenoemde wetgevingsinitiatiefprocedure. Mevrouw Dodds (S&D) is
benoemd als rapporteur.

Ook het Europees Parlement behandelt het investeringsplan voor Europa voortvarend

 2 maart 2015 - De Voorzitter van de Europese Commissie, de heer Juncker, heeft sinds zijn
aantreden duidelijk gemaakt veel te verwachten van het investeringsplan voor de Europese Unie. Het
plan is volgens Juncker ambitieus doch realistisch en moet ervoor zorgen dat investeren weer
aantrekkelijk wordt, zonder bureaucratische belemmeringen. Het investeringsfonds (EFSI) gaat van
start met een bedrag van 21 miljard euro, wat op basis van een multiplier formule van 15 zal
uitkomen op 315 miljard. Het doel is de plannen voor de zomer concreet uit te werken en het EFSI te
laten starten. 

De door de Europese Commissie gepresenteerde verordening wordt niet alleen in de Raad, maar ook
in het Europees Parlement in snel tempo behandeld. In het parlement vergaderden de commissies
ECON en Budget de afgelopen weken al een aantal keren over de plannen. Gestart werd met een
eerste uitwisseling van standpunten op 23 februari jl, op 26 februari vond er een vraag en
antwoordsessie plaats met de Europese Commissie, en op 2 maart een hoorzitting met deskundigen.
Deze meetings geven input voor het ontwerp rapport van de co-rapporteurs Fernandes (EVP) en
Bullmann (S&D). Dit rapport moet in april door de betrokken commissies worden aangenomen
gevolgd door plenaire stemming in juni.  

Uit de vergaderingen in het Europees Parlement blijkt dat de leden zeker willen werken aan een
snelle behandeling van de voorstellen. Niettemin zijn er nog veel vragen over de betrokkenheid bij de
opzet en uitvoering van het fonds (governance), waaronder meer zeggenschap van het parlement bij
de op te starten verschillende projecten. Ook vragen de leden aandacht voor de duur van het fonds,
de relatie met structurele hervormingen en de samenloop en overlap met bestaande mogelijkheden
om investeringen aan te wakkeren, zoals via structuurfondsen of de Connecting Europe Facility.

http://www.europarl.europa.eu/committees/nl/taxe/home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0039+0+DOC+XML+V0//NL&language=NL
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/news-room/content/20150303STO28942/html/Lamassoure-over-commissie-fiscale-rulings-Verplicht-om-met-resultaten-te-komen
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/news-room/content/20150226IPR27802/html/Alain-Lamassoure-elected-chair-of-Special-Committee-on-Tax-Rulings
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2015/2010(INL)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0903&from=EN
http://www.eerstekamer.nl/eu/europeesvoorstel/com_2015_10_voorstel_voor_een/document/f=/vjr4mw41g7q2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bIM-PRESS%2b20150302IPR28610%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2015/0009(COD)
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lees meer
Dossier E150002 op de Europapoort

Nieuws uit Europa

Voorstel verordening Europees kooprecht wordt ingetrokken

 19 januari 2015 - Eurocommissaris Jourová kondigde op 19 januari 2015 in een speech voor het
Europees Parlement aan dat de Europese Commissie voornemens is om het voorstel voor een
verordening inzake een facultatief gemeenschappelijk Europees kooprecht, een dossier dat de vaste
commissie voor Veiligheid en Justitie in behandeling heeft, in te trekken. Reden hiervoor is dat veel
lidstaten in de Raad naar voren hebben gebracht dat een dergelijk optioneel instrument onvoldoende
meerwaarde zou hebben en dat heeft de nieuwe Europese Commissie ter harte genomen. Wel zou
er volgens haar een behoefte zijn aan een regelkader voor e-commerce. Op dit moment ontbreekt het
namelijk aan de nodige rechtszekerheid bij grensoverschrijdende internettransacties. Zaken als
garantie en klachtrecht bij internetaankopen zijn vaak wel nationaal geregeld, maar voorzien niet in
gevallen dat een koopovereenkomst met een partij in een andere lidstaat is gesloten. De Commissie
wil vóór de zomer van 2015 met een voorstel komen dat onderdeel zal uitmaken van het pakket
digitale interne markt (DIM). 

De Eerste Kamer heeft het DIM-pakket als prioritair dossier geselecteerd uit het Werkprogramma
2015 van de Europese Commissie. Dat betekent dat de wetgevingsvoorstellen die uit dit pakket
voortvloeien automatisch worden geagendeerd in de vaste commissies voor Veiligheid en Justitie en
voor Economische Zaken.

lees meer
Dossier E110054 op de Europapoort

Signalering

Nieuwe Europese voorstellen

 5 maart 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 8
week 9
week 10

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.

http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e150002_voorstel_voor_een
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/jourova/announcements/commissioner-vera-jourovas-remarks-european-parliaments-legal-affairs-juri-committee-19-january-2015_en
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e110054_voorstel_voor_een
http://www.eerstekamer.nl/intern_stuk/20150220/overzicht_gepresenteerde_europese/f=/vjrley4692th.pdf
http://www.eerstekamer.nl/eu/intern_stuk/20150227/overzicht_gepresenteerde_europese/f=/vjrseffpxn7o.pdf
http://www.eerstekamer.nl/eu/intern_stuk/20150305/overzicht_gepresenteerde_europese/f=/vjrydhdbtjbm.pdf
http://www.euds.nl/eupdate/inschrijven
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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.

mailto:europapoort@eerstekamer.nl

