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Uitgelicht...

Europese aanpak vluchtelingencrisis

 16 maart 2016 - De afgelopen weken heeft de commissie I&A/JBZ de beantwoording ontvangen
van een aantal brieven die door de commissie was verzonden met vragen over de Europese aanpak
van de vluchtelingencrisis. Het betrof:

- een brief van 29 februari 2016 van de minister van Buitenlandse Zaken met beantwoording van de
commissievragen over afspraken EU-Turkije inzake de vluchtelingencrisis; 
- een brief van 29 februari 2016 van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie met de
beantwoording van vragen van de fracties van GroenLinks en de SGP over de conceptverordening
voor een Europese Grens- en Kustwacht, 
- en een brief van 2 maart 2016 van de staatssecretaris V&J met beantwoording van vragen van de
fracties van het CDA en GroenLinks over recente ontwikkelingen. Daarnaast is een brief ontvangen
over de humanitaire crisis op de Balkan. 

Alle brieven en de recent gepubliceerde Europese voorstellen over de vluchtelingencrisis zijn
betrokken bij het mondeling overleg dat de commissie I&A/JBZ met de staatssecretaris voor
Veiligheid & Justitie heeft gehouden op 1 maart 2016. Tijdens het overleg gaf de staatssecretaris een
stand van zaken van de recente ontwikkelingen in Europa ten aanzien van migratie en gaf hij tevens
een toelichting op de inzet van Nederland als voorzitter van de EU.  

De Algemene Europese Beschouwingen, het jaarlijkse Eerste Kamerdebat over Europa, stond
eveneens grotendeels in het teken van de vluchtelingencrisis. Een uitgebreid verslag van het debat
van 8 maart 2016 kunt u hier teruglezen.

In aanloop van de Internationale Vrouwendag heeft de commissie FEMM van het Europees
Parlement op 3 maart 2016 een interparlementaire commissievergadering (ICM) georganiseerd over

https://www.euds.nl/print/eupdate/2015-2016/nr-8-0#art2105
https://www.euds.nl/print/eupdate/2015-2016/nr-8-0#art2103
https://www.euds.nl/print/eupdate/2015-2016/nr-8-0#art2110
https://www.euds.nl/print/eupdate/2015-2016/nr-8-0#art2112
https://www.euds.nl/print/eupdate/2015-2016/nr-8-0#art2107
https://www.euds.nl/print/eupdate/2015-2016/nr-8-0#art2104
https://www.euds.nl/print/eupdate/2015-2016/nr-8-0#art2108
https://www.euds.nl/print/eupdate/2015-2016/nr-8-0#art2109
https://www.euds.nl/print/eupdate/2015-2016/nr-8-0#art2111
https://www.euds.nl/print/eupdate/2015-2016/nr-8-0#art2106
https://www.euds.nl/print/eupdate/2015-2016/nr-8-0#art2102
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20160302/verslag_van_een_schriftelijk_9/document3/f=/vk26d0mbl5zz.pdf
https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20160302/verslag_van_een_schriftelijk_10/document3/f=/vk26osi04fws.pdf
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20160302/verslag_van_een_schriftelijk/document3/f=/vk21folqbnyx.pdf
https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20160302/brief_inzake_humanitaire_crisis_op/document3/f=/vk23cn4ki3yy.pdf
https://www.eerstekamer.nl/eu/nieuws/20160308/impressie_algemene_europese
http://www.europarl.europa.eu/committees/nl/femm/home.html


09-12-2021 11:48 nieuwsbrief EUpdate nr. 8 - 2015 - 2016

https://www.euds.nl/print/eupdate/2015-2016/nr-8-0 2/5

vrouwelijke vluchtelingen en asielzoekers in de EU. Het Kamerlid Petra Stienen (D66) nam vanuit de
Eerste Kamer deel aan deze bijeenkomst. Zij zat eveneens een van de workshops voor over de
integratie van vrouwelijke asielzoekers in de EU-lidstaten. Op 8 maart 2016 kondigde het lid Stienen
naar aanleiding van deze ICM aan inbreng te willen leveren voor een brief aan de regering over het
Nederlandse beleid voor de opvang van vrouwelijke asielzoekers. De inbreng zal op 22 maart 2016 in
een vergadering van de commissie I&A/JBZ worden besproken. 

Themaconferentie mensenhandel in het digitale tijdperk

 13 maart 2016 - Na de COSAC-voorzittersbijeenkomst en de zogenoemde Artikel 13-conferentie, legt
het Nederlandse parlement nu de laatste hand aan de voorbereidingen voor de conferentie over
mensenhandel – een thema dat de Eerste en Tweede Kamer zelf hebben geagendeerd. De focus
van de conferentie ligt op de vraag wat de invloed van voortgaande digitalisering is – heeft het
internet patronen veranderd, en hoe kan het worden ingezet om slachtoffers te beschermen en
daders te vervolgen? Tijdens de conferentie is ook aandacht voor de migratieproblematiek, die
momenteel in het brandpunt van de politieke en publieke belangstelling staat. De bijeenkomst vindt
plaats op 14 maart in de Ridderzaal.

De conferentie wordt ingeleid door een informele documentaire- en discussieavond op zondagavond
13 maart. Op deze avond wordt de verbinding gelegd tussen de moderne verschijningsvormen van
mensenhandel en de kansen die onder meer het internet biedt bij de bestrijding ervan. De leiding van
deze avond is in handen van Leif Coorlim, journalist voor CNN en Executive Director van het CNN
Freedom Project. Aan de hand van clips uit nieuwsitems en documentaires over mensenhandel vindt
discussie plaats met de deelnemers, waarbij ook externe deskundigen aanwezig zullen zijn.

lees meer
Website van de conferentie
Video-impressie van de COSAC-Voorzittersbijeenkomst
Video-impressie van de SECG-conferentie

Nieuws uit de Kamer

PVV-fractie stelt vragen over Europees voorstel over de bestrijding van terrorisme

 18 februari 2016 - De PVV-fractie in de Eerste Kamer is twee keer in schriftelijk overleg getreden met
de Minister van Buitenlandse Zaken over de deelname van de Europese Unie aan drie organisaties
(Hedayah, het International Institute for Justice and the Rule of Law (IIJ) en de Global Community
Engagement and Resilience Fund (GCERF)) in de strijd tegen terrorisme en in het voorkomen van
gewelddadig extremisme (Europees voorstel: JOIN(2015)32). Op 18 februari 2016 kwam het laatste
antwoord van de minister binnen, daarop besloot de PVV-fractie het schriftelijk overleg af te ronden.

De PVV stelde onder andere vragen aan de minister ten aanzien van de controlebevoegdheden van
de Algemene Rekenkamer over de drie organisaties, en over de vestigingslocaties, doelen,
samenwerkingsverbanden en subsidies van de organisaties. De PVV heeft zich hierdoor laten
informeren over het tegengaan en voorkomen van gewelddadig extremisme.

Het kabinet zegt in de laatste brief zich in internationaal kader, door samen te werken met deze drie
organisaties, te blijven inspannen om terrorisme te bestrijden en gewelddadig extremisme te
voorkomen.

lees meer
Dossier E150023 op de Europapoort

Parlementsvoorzitter Oekraïne spreekt met leden Staten-Generaal

 2 maart 2016 - De Voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib, en de eerste ondervoorzitter van
de Eerste Kamer, Anne Flierman, hebben woensdag 2 maart in de Tweede Kamer namens de
Staten-Generaal de voorzitter van het parlement van Oekraïne, Volodymyr Groysman, ontvangen. De
Oekraïense parlementsvoorzitter had daarna een gesprek met leden van de vaste commissies voor
Buitenlandse Zaken van de beide Kamers, te weten Anne Mulder, Harry van Bommel, Michiel
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Servaes, Pieter Omtzigt, Marit Maij, Norbert Klein, Raymond Knops, Raymond de Roon en Sjoerd
Sjoerdsma (allen Tweede Kamer) en Thom de Graaf, Herman Schaper en Martin van Rooijen (allen
Eerste Kamer). Gespreksonderwerpen waren onder meer het raadgevend referendum in Nederland
op 6 april over het EU-associatieverdrag met Oekraïne, de huidige politieke situatie in Oekraïne en
het onderzoek naar de ramp met vlucht MH17.

Het was het eerste bezoek van Groysman aan Nederland. Hij had in het kader daarvan ook een
gesprek met minister-president Mark Rutte. Voorafgaand aan zijn bezoek aan Nederland bezocht de
Oekraïense parlementsvoorzitter het Europees Parlement in Brussel.

Groysman is sinds 27 november 2014 Voorzitter van het Oekraïense parlement, de Verkhovna Rada.
Daarvoor was hij onder meer in 2014 negen maanden minister in het kabinet-Jatsenjoek.

Nader schriftelijk overleg over de kabinetsappreciatie van het Schrems-arrest

 7 maart 2016 - Op 27 januari 2016 heeft de minister van Veiligheid en Justitie vragen beantwoord van
de fracties van de VVD en SP over de kabinetsappreciatie van het Schrems-arrest. De reactie van de
minister is besproken in de vergaderingen van de commissie I&A/JBZ van 2 februari en 1 maart jl. De
leden van de SP-fractie gaven aan in nader schriftelijk overleg te willen treden.

In de brief (verstuurd op 7 maart 2016 ) stellen de leden van de SP-fractie nadere vragen over onder
meer de rechtmatigheid van de doorgifte van persoonsgegevens aan de VS op dit moment, de afgifte
van vergunningen voor de doorgifte van persoonsgegevens en de gevolgen van het arrest voor het
toekomstige EU-regelgevend kader inzake gegevensbescherming.

lees meer
Dossier E150031 op de Europapoort

Impressie Algemene Europese Beschouwingen 2016

 8 maart 2016 - In de Eerste Kamer vonden op dinsdag 8 maart de Algemene Europese
Beschouwingen met Minister Koenders (Buitenlandse Zaken) plaats. In dit jaarlijks terugkerend debat
wordt gesproken over diverse Europese onderwerpen. Dit jaar werd er met name ingegaan op de
vluchtelingenproblematiek, (het Nederlandse referendum over) het associatieakkoord met Oekraïne,
het financiële en economisch bestuur van de Unie en een mogelijke uittreding van het Verenigd
Koningrijk uit de EU, ook wel Brexit genoemd. Daarbij diende als basis de Voorzitterschapseditie van
de Staat van de Unie die minister Koenders op 16 november 2015 naar het parlement zond. Ook
werd er gesproken over de kabinetsappreciatie van het werkprogramma 2016 van de Europese
Commissie (zie E150028).

Een uitgebreid verslag van het debat op 8 maart 2016 kunt u hier teruglezen.

lees meer
Themapagina Algemene Europese Beschouwingen 2016

Beantwoording vragen over Europese forensische ruimte

 8 maart 2016 - De passages uit de geannoteerde agenda van de informele JBZ-Raad van 25-26
januari 2016 over de Europese forensische ruimte (EFR) vormden voor de leden van de SP-factie in
de commissie I&A/JBZ de aanleiding om op 22 januari 2016 in schriftelijk overleg te treden met de
minister van Veiligheid en Justitie. De minister beantwoordde de vragen bij brief van 3 maart 2016.

In zijn beantwoording stelt de minister onder meer dat de EFR de kwaliteit van forensisch onderzoek
in geheel Europa op een hoger niveau kan brengen. Het realiseren van de EFR is volgens de
minister effectiever dan met ieder van de 28 lidstaten afzonderlijk afspraken te maken over de
kwaliteit van forensisch onderzoek. Verder schrijft de minister dat hij de zorgen van de SP-fractie niet
deelt dat door versoepeling van de normen voor forensisch onderzoek in Europa het gevaar reëel
wordt dat de Nederlandse norm wordt uitgehold. Volgens de minister betreffen de in EFR verband te
ontwikkelen standaarden minimale kwaliteitsnormen en doen deze niets af aan de eisen en
standaarden die in Nederland worden gehanteerd.

https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20160127/verslag_van_een_schriftelijk_2/document3/f=/vk14ebr2vtxv.pdf
https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20151130/brief_inzake_gevolgen/document3/f=/vjziiornbmza.pdf
https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20160307/brief_aan_de_minister_van/document3/f=/vk26ilm4elrs.pdf
https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e150031_commissiemededeling_inzake
https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20151116/brief_van_de_minister_van/document3/f=/vjz5y955oqx0.pdf
https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e150028_werkprogramma_2016_van_de
https://www.eerstekamer.nl/eu/nieuws/20160308/impressie_algemene_europese
https://www.eerstekamer.nl/eu/thema/algemene_europese_beschouwingen_7
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20160107/brief_inzake_geannoteerde_agenda/document3/f=/vk0qe6klxzy2.pdf
https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20160122/brief_aan_de_minister_van
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20160304/verslag_van_een_schriftelijk_2/document3/f=/vk23lmna0crk.pdf


09-12-2021 11:48 nieuwsbrief EUpdate nr. 8 - 2015 - 2016

https://www.euds.nl/print/eupdate/2015-2016/nr-8-0 4/5

De commissie I&A/JBZ besprak de reactie van de minister op 8 maart jl. en besloot deze voor
kennisgeving aan te nemen.

Mondeling overleg met de minister van V&J over JBZ-dossiers

 8 maart 2016 - Op 8 maart 2016 hebben de leden van de commissies I&A/JBZ en V&J een
mondeling overleg gevoerd met de minister van Veiligheid en Justitie over de
beïnvloedingsmogelijkheden van de Eerste Kamer op het wetgevings- en onderhandelingsproces in
de JBZ-Raad en de stand van zaken in bepaalde lopende JBZ-dossiers. Zij spraken in het bijzonder
over het Europees Openbaar Ministerie en gegevensbescherming.

Tijdens het mondeling overleg gaf de minister eerst een korte toelichting op het EU-Voorzitterschap
en de aankomende JBZ-Raad van 10-11 maart 2016. Vervolgens stelden de leden vragen over
uiteenlopende JBZ-dossiers. Naast bovengenoemde onderwerpen kwamen ook het EU-VS Privacy
Shield, de paraplu-overeenkomst met de VS, de Passengers Name Records (PNR)-richtlijn en de
netwerk- en informatiebeveiliging richtlijn ter sprake. Het stenogram van het mondeling overleg wordt
binnenkort gepubliceerd op de website van de Eerste Kamer.

Staten-Generaal ontvangen Roemeense premier Ciolos

 9 maart 2016 - De Roemeense premier Dacian Ciolos is woensdag 9 maart 2016 ontvangen door de
Staten-Generaal. Hij sprak  in de Stadhouderskamer van de Tweede Kamer met de Voorzitter van de
Tweede Kamer, Khadija Arib, en de voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol. Dat
gesprek ging onder meer over migratie en de vluchtelingencrisis.

Daarna sprak de Roemeense premier met leden van commissies voor Europese Zaken van de beide
Kamers: Malik Azmani (voorzitter van de commissie in de Tweede Kamer), Anne Mulder, Pieter
Omtzigt, Marit Maij (allen Tweede Kamer) en Mart van der Ven (Eerste Kamer). In dat gesprek ging
het naast migratie, de vluchtelingencrisis, de Europese grensbewakingsorganisatie Frontex, onder
meer over Roemeense arbeidsmigratie in de Europese Unie in relatie tot de interne markt en
rechtsstaatontwikkeling en de aanpak van corruptie in Roemenië.

Nieuws van de PV Staten-Generaal Brussel

Meer of minder detacheringen?

 8 maart 2016 - 'Controversieel', 'een zeer gevoelig onderwerp' en 'lidstaten maken hun standpunt
kenbaar in een soms agressieve manier': tijdens het debat van het Europees Parlement over de
detacheringsrichtlijn wordt snel duidelijk dat er tussen de lidstaten en de fracties scherpe
tegenstellingen bestaan, en dat de discussie nog lang niet ten einde is.

Op dinsdag 8 maart presenteerde de Europese Commissie in Straatsburg een wetgevingsvoorstel
aan het Europees Parlement voor een doelgerichte aanpassing van de detacheringsrichtlijn die stamt
uit 1996, zoals aangekondigd in het werkprogramma van 2016. De Europese Commissie bracht dus
niet het lang verwachte en meer omvangrijke 'labour mobility' pakket uit. Dat staat on hold vanwege
het naderende Britse referendum. De laatste keer dat dit onderwerp werd besproken betrof de
handhaving van de bestaande richtlijn. Dit keer zijn er wel regels veranderd.

Het primaire doel van de aanpassing is om de verschillen in beloning tussen lokale en gedetacheerde
werknemers drastisch te verminderen. In de praktijk verdienen gedetacheerde werknemers nu vaak
sterk minder dan lokale. De nieuwe regeling voorziet in gelijkwaardig loon voor deze groep
werknemers en bevat ook regels voor secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals bonussen en dertiende
maand.

Eurocommissaris Marianne Thyssen benadrukt dat het vrije verkeer van werknemers cruciaal is voor
de interne markt, net als het vrije verkeer voor goederen en diensten. 'Als EU moeten we blijven
opkomen voor de waarden van het vrije verkeer. Hier staan we voor. Er zijn meer detacheringen
nodig in Europa, en we moeten de divergentie tegengaan. Dat is mijn standpunt.'

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996L0071:en:HTML
https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e120011_eu_voorstel_handhaving
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=15293&langId=en
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De grote tegenstelling die naar voren kwam tijdens het debat van het Europees Parlement is niet
verrassend. Eerder al riep een aantal ministers van Centraal-Europese EU lidstaten op om bestaande
regels beter te implementeren, terwijl ministers van hoge-lonen EU landen, waaronder Nederland,
modernisering van de regels eisten, om zo ' equal pay for equal work at the same place' te
garanderen. Het Europese Commissie-voorstel lijkt dan ook een reactie op de druk van deze veelal
West-Europese landen. Centraal-Europese landen als Polen, Bulgarije en de Baltische Staten zijn
bang dat de voorgestelde revisie de concurrentiepositie van hun arbeiders ondermijnt.

De Raad en het Europees Parlement zijn nu aan zet om hun positie te bepalen en tot
overeenstemming te komen. De Eerste en Tweede kamers hebben beide het voorstel als prioritair
aangemerkt.

lees meer
Overzichtpagina 'posted workers' van de Europese Commissie
Nieuwsbericht met filmpje van het Europees Parlement
Artikel met economische beschouwing over posted workers

Signalering

Nieuwe Europese voorstellen

 10 maart 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 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.

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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