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Uitgelicht...

Nieuwe brief over voorstellen bescherming persoonsgegevens

 17 mei 2013 - De commissies voor Immigratie & Asiel / JBZ-raad en voor Veiligheid en Justitie
hebben met een nieuwe brief aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie de discussie over de
op 25 januari 2012 gepubliceerde Europese Commissievoorstellen inzake de bescherming van
persoonsgegevens voorgezet. Beide commissies volgen deze voorstellen - voor respectievelijk een
algemene verordening gegevensbescherming en een richtlijn gegevensbescherming opsporing en
vervolging - al sinds de publicatie daarvan op de voet. Zij hebben al diverse brieven over de
voorstellen verstuurd, zowel aan de Nederlandse regering als aan de Europese Commissie. De
laatste brief is een reactie op een eerder schrijven van de staatssecretaris en op een zogenaamde
'kwartaalupdate', die deze bewindsman regelmatig naar de beide Kamers stuurt.

In de nieuwste brief zijn vragen en opmerkingen opgenomen van de fracties van VVD, CDA, SP, D66
en GroenLinks. Onder meer de samenhang tussen de ontwerpverordening en de ontwerprichtlijn
komt aan de orde. Achtergrond hiervan is dat de onderhandelingen over de verordening, in
tegenstelling tot de onderhandelingen over de richtlijn, betrekkelijk voorspoedig verlopen. Verder
bevat de brief vragen over de positie van de publieke sector, de verplichting voor verantwoordelijken
om betrokkenen actief te informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens en de doorgifte
van persoonsgegevens naar derde landen. Ook worden er vragen gesteld over de zogenaamde
'risico-georiënteerde benadering', een benadering waarbij de omvang van de verplichtingen
afhankelijk is van het risico van de verwerking van persoonsgegevens door een bepaalde
verantwoordelijke. Ten slotte stellen de genoemde fracties vragen over de bepaling in de
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ontwerpverordening betreffende privacy by design en privacy by default en over
samenwerkingsverbanden tussen meerdere gegevensverwerkers.

lees meer
Dossier E120003 op de Europapoort
Dossier E120004 op de Europapoort
zie eerder
Commissies blijven Europese voorstellen bescherming persoonsgegevens volgen (nieuwsbrief
EUpdate nr. 9 - 2012 - 2013) Opnieuw vragen over Europese voorstellen gegevensbescherming
(nieuwsbrief EUpdate nr. 4 - 2012 - 2013)

Europapoort nu ook op Twitter

 6 juni 2013 - Wilt u via Twitter direct op de hoogte gehouden worden van nieuws en informatie met
betrekking tot Europese berichtgeving van de @Eerste Kamer? Volg ons dan nu via @EuropaPoort. 
www.twitter.com/europapoort

Nieuws uit de Kamer

Verordening over de bewaking van de zeebuitengrenzen roept vragen op

 4 juni 2013 - Vanuit de commissie I&A/JBZ worden vragen gesteld aan de staatssecretaris van
Veiligheid en Justititie over het voorstel voor een verordening tot vaststelling van regels voor de
bewaking van zeebuitengrenzen in het kader van Frontex. Dit voorstel COM(2013)197 is op 12 april
2013 door de Europese Commissie gepubliceerd en vervangt het Besluit 2010/252/EU. De
doelstelling van de verordening is om de door Frontex gecoördineerde grensbewakingsoperaties te
versterken en duidelijke regels te formuleren voor de inzet van gezamenlijke patrouilles en de
ontscheping van onderschepte of geredde personen. Dit om de veiligheid te waarborgen van
personen die internationale bescherming zoeken en het verlies van levens op zee te voorkomen. 

Het huidige voorstel is volgens de gewone wetgevingsprocedure tot stand gekomen en lijkt voor wat
betreft het toepassingsgebied en de inhoud op het Besluit 2010/252/EU. De leden van de fracties van
de PvdA en van GroenLinks hebben echter verschillende vragen, onder andere over de verhouding
van deze Verordening met de Schengenregelgeving en over de gevolgen van de Hirsi-uitspraak van
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 23 februari 2013, die in het nieuwe voorstel is
verwerkt. 

lees meer
Dossier E130031 op de Europapoort

Vrij verkeer van werknemers

 4 juni 2013 - De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft naar aanleiding van het
BNC-fiche op 4 juni jl. gesproken over de voorgestelde Richtlijn ter verbetering van het vrij verkeer
van werknemers tussen landen van de Europese Unie.

Het voorstel beoogt de toepassing en handhaving van artikel 45 van het Verdrag betreffende de
werking van de Europese Unie (VWEU) en Verordening (EU) nr. 492/2011) te verbeteren. Het
voorstel bevat onder meer bepalingen om ongerechtvaardigde beperkingen van het recht op vrij
verkeer of discriminatie op grond van nationaliteit aan te vechten en vertegenwoordiging door
organisaties bij juridische procedures mogelijk te maken. Ook moeten lidstaten op nationaal niveau
een orgaan aanwijzen dat gelijke behandeling van werknemers op grond van nationaliteit bevordert
en monitort.

In het BNC-fiche laat de regering onder andere weten dat het kabinet instemt met de gekozen
rechtsbasis (art 46 VWEU) en positief oordeelt over de subsidiariteit. Voor Nederland zal deze richtlijn
beperkte gevolgen hebben, aangezien de benodigde voorzieningen in de praktijk al grotendeels
gerealiseerd zijn. Nederland is positief over het voorstel, omdat Nederland het belangrijk vindt dat
migrerende EU-werknemers kennis hebben van hun rechten en deze ook kunnen effectueren. Dit laat
onverlet dat misbruik van het sociale voorzieningenstelsel in de gastlidstaten dient te worden
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tegengegaan, aangezien dit het draagvlak in de samenleving aantast voor de volledige
verwezenlijking van het vrije verkeer van werknemers.

De commissie heeft besloten dit dossier niet actief ter hand nemen, maar volgt vooralsnog wel wat de
Tweede Kamer op dit terrein doet.  

lees meer
Dossier E130027 op de Europapoort

Nieuwe verordening over voorvallen burgerluchtvaart heeft geen consequenties voor
strafrechtelijk optreden OM

 3 juni 2013 - De commissies V&J en IMRO hebben begin maart vragen gesteld aan de
regering over het verordeningsvoorstel inzake de melding van voorvallen in de burgerluchtvaart. Dit
verordeningsvoorstel bevat regels over de rapportage van gebeurtenissen in de burgerluchtvaart die
(mogelijk) een gevaar vormen voor de luchtverkeersveiligheid. Ook bevat het voorstel regels voor de
integratie van deze informatie uit de databanken van lidstaten in een centrale Europese databank: de
Central European Repository.

De commissies hebben de regering gevraagd naar de betekenis van het verordeningsvoorstel voor
de positie van het Openbaar Ministerie bij opsporing en vervolging van voorvallen in de
burgerluchtvaart. De regering antwoordde dat het verordeningsvoorstel niet interfereert met het
nationale strafrecht van de lidstaten en dat daarvoor ook geen rechtsgrondslag is. De nieuwe
verordening zal na implementatie dus ook geen consequenties hebben voor het beleid van het
Openbaar Ministerie voor het strafrechtelijk optreden bij meldingen van voorvallen in de
burgerluchtvaart.  

De commissies zijn nog in afwachting van het antwoord van de Europese Commissie op de vragen
die zij begin maart aan haar stelden. Overigens hebben de commissies al eerder - begin 2010 - over
dit onderwerp vragen gesteld aan de regering (verslag schriftelijk overleg is gedrukt onder EK 29.977,
J). 

lees meer
Dossier E120052 op de Europapoort
zie eerder
Vragen aan regering en Commissie over voorstel inzake melding voorvallen burgerluchtvaart
(nieuwsbrief EUpdate nr. 8 - 2012 - 2013)

Nadere vragen aan regering over rechtsgrondslag bevoegdheid EU bij indirecte buitenlandse
investeringen

 4 juni 2013 - De commissies V&J en EZ hebben, naar aanleiding van het antwoord van de Europese
Commissie d.d. 24 april jl. op vragen over de ontwerpverordening inzake aansprakelijkheid bij
investeerdersgeschillen, een brief gestuurd aan de regering. De commissies besloten eerder
tot schriftelijk overleg met de Europese Commissie en de regering. Ze zetten nu de correspondentie
met de regering voort.

De commissies vragen de regering naar haar visie op het verschil in opvatting tussen de Eerste
Kamer en de Europese Commissie over de rechtsgrondslag voor indirecte buitenlandse
investeringen. De Commissie voert namelijk als rechtsgrondslag artikel 63 VWEU aan, inhoudende
een exclusieve bevoegdheid voor de EU, terwijl de Kamer van mening is dat artikel 64, lid 2 VWEU,
dat in een gedeelde bevoegdheid van de EU en de lidstaten voorziet, als rechtsgrondslag zou
moeten gelden. Verder vragen de commissies de regering naar haar reactie op een onderzoek en
een aantal amendementen die zijn aangenomen door het Europees Parlement.

lees meer
Dossier E120022 op de Europapoort
zie eerder
Commissies ontvangen antwoord regering op vragen over geschillenbeslechting en aansprakelijkheid
bij buitenlandse investeringen (nieuwsbrief EUpdate nr. 3 - 2012 - 2013) Nadere vragen aan
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Europese Commissie over geschillenbeslechting bij buitenlandse investeringen (nieuwsbrief EUpdate
nr. 11 - 2012 - 2013)

Conferentie over Europees milieu- en energiebeleid

 13 mei 2013 - Het Ierse parlement heeft een interparlementaire conferentie in Dublin georganiseerd
over het Europese milieu- en energiebeleid met als titel "Schone energie voor de toekomst". Namens
de Eerste Kamer nam de voorzitter van de commissie voor Economische Zaken, Senator Kneppers-
Heijnert, deel. De bijeenkomst was ingedeeld in drie sessies die gingen over respectievelijk
hernieuwbare energie, milieubescherming en klimaatverandering. Tijdens de bijeenkomst spraken
onder meer Eurocommissarissen Hedegaard en Oettinger en de Ierse energieminister Rabbite. Van
de conferentie is een verslag verschenen.

Nieuws uit Europa

Assemblee Raad van Europa wil nu actie Armenië en Azerbeidzjan

 5 juni 2013 - Vijfentwintig jaar na de bloedige oorlog om Nagorno Karabach moeten Armenië en
Azerbeidzjan - als huidige en komende voorzitter van de Raad van Europa - een extra inspanning te
leveren om tot een vreedzame oplossing van dit gevaarlijke conflict te komen. 
Die oproep doet de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (bestaande uit 47 Europese
staten) op initiatief van senator Tiny Kox.

Begin jaren negentig vochten de voormalige republieken van de ter ziele gegane Sovjet Unie een
verwoestende oorlog uit over de zeggenschap in Nagorno Karabach, een door Armeniërs bevolkt
deel van Azerbeidzjan. Na enkele duizenden doden en gewonden en honderdduizenden
vluchtelingen in beide landen, werd een staakt-het-vuren getekend, dat sindsdien wankel stand
houdt. Tot een vredesregeling is het echter niet gekomen, ondanks internationale bemiddeling door
Rusland, Frankrijk en de Verenigde Staten. Ondertussen schroeven beide landen hun bewapening
op. Vorige week verklaarde president Aliyev van Azerbeidzjan nog dat "zijn land een militaire
oplossing nooit heeft uitgesloten." Enkele jaren geleden bleek hoe een ander 'bevroren conflict', in
buurland Georgië, plotsklaps leidde tot een korte maar hevige oorlog tussen Georgie en Rusland en
grote instabiliteit in de Kaukasus.

Armenië en Azerbeidzjan hebben zich bij hun toetreding tot de Raad van Europa in 2001 verplicht
een vreedzame oplossing voor hun conflict te vinden. Nu Armenië zojuist het tijdelijk voorzitterschap
van de organisatie heeft gekregen, en Azerbeidzjan volgend jaar aan bod komt, mag van beide
landen extra inzet verwacht worden, betoogde senator Kox in de Armeense hoofdstad Jerevan.
Aansluitend nam de assemblee een officiële verklaring aan die er bij beide landen op aandringt de
komende tijd meer te doen om tot een vreedzame oplossing van het conflict te komen.

De volledige tekst van de verklaring is te lezen op www.assembly.coe.int

Signalering

Commissie I&A/JBZ stelt vragen over cyberveiligheid

 5 juni 2013 - De commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-raad heeft in een brief aan de minister van
Veiligheid en Justitie vragen gesteld over het onderwerp cyberveiligheid. Aanleiding voor de brief zijn
een gezamenlijke mededeling van de Europese Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger over de
Strategie inzake cyberbeveiliging van de Europese Unie en een voorstel voor een richtlijn
voor maatregelen om een hoog gemeenschappelijk niveau van netwerk- en informatiebeveiliging in
de Unie te waarborgen. De mededeling en het richtlijnvoorstel zijn op 7 februari van dit jaar
gepubliceerd. De Strategie inzake cyberbeveiliging beoogt de digitale omgeving in de Europese Unie
de veiligste in de wereld te maken. De richtlijn zet als een van de kernacties uit de Strategie concrete
juridische stappen en legt verplichtingen op voor het beveiligen van netwerken en het melden van
incidenten.
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De vragen in de brief zijn afkomstig van de fracties van VVD, PvdA, CDA, SP en D66. Sommige
vragen betreffen de gezamenlijke mededeling, andere hebben betrekking op de ontwerprichtlijn. De
vragen hebben onder meer betrekking op de uitwisseling van (persoons)gegevens en de
bescherming van de privacy. In dit verband refereren sommige fracties ook aan de Europese
voorstellen inzake de bescherming van persoonsgegevens, met name de algemene verordening
gegevensbescherming (zie elders in deze nieuwsbrief). Diverse andere vragen gaan over de
meldplicht bij (ernstige) beveiligingsincidenten, de omvang van deze meldplicht en autoriteit waarbij
de meldingen moeten worden gedaan. Ook de hoogte van het beveiligingsniveau en de snelheid van
het proces van cyberbeveiliging komen aan de orde. Aan het slot van de brief wordt de minister
gevraagd om een periodieke update over de ontwikkelingen met betrekking tot de mededeling en de
ontwerprichtlijn. Daarmee sluit de commissie aan bij de Tweede Kamer, die eerder van de minister de
toezegging kreeg dat deze de Kamer twee keer per jaar informeert over de voortgang van de
onderhandelingen over de richtlijn in de Telecomraad.

De commissie streeft ernaar op 2 juli 2013 een technische briefing over de mededeling en de
ontwerprichtlijn te houden. De organisatie van deze briefing is onlangs in gang gezet. Meer informatie
volgt in de volgende EUpdate.

lees meer
Dossier E130010 op de Europapoort
Dossier E130011 op de Europapoort
zie eerder
Commissie I&A/JBZ-Raad bespreekt cyberbeveiliging (nieuwsbrief EUpdate nr. 11 - 2012 - 2013)

Plenair debat Europees semester in de Eerste Kamer

 11 juni 2013 - In het kader van de behandeling van het Europees Semester in de Eerste Kamer vindt
op 11 juni 2013 een plenair debat plaats met de ministers van Economische Zaken en voor
Financiën. Onderwerp van debat zijn onder meer het Nationaal Hervormingsprogramma en het
Stabiliteitsprogramma van Nederland, die in april aan de Europese Commissies zijn gezonden als
onderdeel van het Europees semester. Op basis van deze documenten zijn door de Commissie op 29
mei 2013 specifieke beleidsaanbevelingen gepubliceerd, de zogenaamde landenspecifieke
aanbevelingen die voor iedere Europese lidstaat worden opgesteld. De regering heeft op 3 juni 2013
een appreciatie van de aanbevelingen van de Europese Commissie naar de beide Kamers
gezonden.

Ter voorbereiding op het debat van 11 juni hebben de vaste commissies voor Economische Zaken,
voor Financiën en voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 31 mei 2013 een brief gezonden aan
de regering met vragen naar aanleiding van het Hervormingsprogramma en het
Stabiliteitsprogramma.  

lees meer
Themapagina Europees Semester 2014
zie eerder
Eerste Kamercommissies bespreken Nederlands Stabiliteitsprogramma en Hervormingsprogramma
en macro-economische analyse Europese Commissie (nieuwsbrief EUpdate nr. 10 - 2012 - 2013)

Plenaire COSAC-bijeenkomst op 23-25 juni 2013 in Dublin

 23 juni 2013 - Van 23 tot 25 juni 2013 zal in Dublin, Ierland, de plenaire vergadering van de
commissies voor Europese aangelegenheden van de parlementen van de EU (COSAC)
plaatsvinden. Een delegatie van Eerste en Tweede Kamerleden zal deze bijeenkomst bijwonen.
Vanuit de Eerste Kamer nemen de vicevoorzitter van de commissie EUZA, de heer Schrijver (PvdA),
en commissielid mevrouw De Boer (GroenLinks) deel. 

Naast de behandeling van enige procedurele agendapunten, zullen tijdens de bijeenkomst
verschillende Europese vraagstukken ter bespreking aan bod komen. Onder anderen zullen
Eurocommissaris Viviane Reding en voormalig Commissievoorzitter Jacques Delors hun visie geven
op de toekomst van de Europese integratie. Verder staan op de agenda een paneldiscussie over
ontwikkelingssamenwerking, de bespreking van het Europese beleid voor uitbreiding en nabuurschap
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en een tussenkomst van Europese jongeren bij het thema 'Een Europese toekomst voor jonge
burgers'. Tot slot zullen de aanbevelingen en conclusies van de XLIX COSAC plenair
worden besproken en vastgesteld. 

Franse senatoren bezoeken Eerste Kamer begin september

 10 september 2013 - Franse senatoren bezoeken begin september de Eerste Kamer en zullen dan
spreken met senatoren van onder andere de vaste commissies IMRO en OCW. De Franse senatoren
hebben te kennen gegeven dat zij over ten minste twee onderwerpen van gedachten willen wisselen.
Zij willen zij graag nader worden geïnformeerd over het nationale en lokale cultuurbeleid om dit te
kunnen vergelijken met het Franse beleid ter zake. Verder willen zij met de Eerste
Kamerleden spreken over waterbeheersing, alsmede de economische betekenis van het water en de
havens.

Nieuwe Europese voorstellen

 6 juni 2013 - Voor de Europese werkzaamheden van de Eerste Kamer wordt wekelijks een overzicht
samengesteld van recent gepresenteerde Europese voorstellen. U treft hierbij links naar de meest
recente overzichten – verdeeld naar Directoraat-Generaal én naar de beleidsverantwoordelijke
commissie in de Eerste Kamer – aan. 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 21
week 22
week 23

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. 
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