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Uitgelicht...

Eerste Kamer richt informatieverzoek tot Algemene Rekenkamer

 9 juli 2013 - De Eerste Kamer heeft zich dit parlementaire jaar in commissieverband en
plenair nadrukkelijk beziggehouden met de aanpak van de economische en financiële crisis in
Europa en de maatregelen gericht op versterking van het economisch bestuur van de EU. Tevens
heeft zij het Europees semester 2013 geïntegreerd in haar parlementaire procedures en zal zij zich
inspannen de nationale begrotingsbehandeling 2014 conform Europese regels af te ronden vóór 1
januari 2014. Dit vergt van de Kamer dat zij blijft reflecteren op haar betrokkenheid bij, en controle op,
de totstandkoming en toepassing van nieuwe regelgeving en instrumenten. Daarom heeft de Kamer
op 9 juli plenair besloten een informatieverzoek te richten aan de Algemene Rekenkamer.

De Kamer heeft de Algemene Rekenkamer verzocht vanuit haar specifieke expertise op het gebied
van publieke verantwoording - de recente Europese wetgeving op het terrein van begrotingsdiscipline
en macro-economisch toezicht onder de loep te nemen en de mogelijke implicaties voor het nationale
begrotings- en verantwoordingsproces te analyseren. De Kamer wil graag geïnformeerd worden in
hoeverre en op welke wijze de Staten-Generaal meer inzicht zouden kunnen verwerven in de
gevolgen die de (nieuwe) regelgeving op dit terrein heeft waar het gaat om de financiële
verplichtingen van Nederland, de geaccumuleerde garantieverplichtingen, de rijksbegroting en de
staatsschuld. Zijn er lacunes in de informatie die tot dusverre ter beschikking staat aan de Kamers of
moet deze informatie voldoende worden geacht? De Algemene Rekenkamer wordt gevraagd bij de
beantwoording van deze vragen bijzondere aandacht te besteden aan de rol die de nationale
rekenkamers, i.c. de Algemene Rekenkamer, (wél of niet zouden moeten) spelen in de verschillende
procedures ingericht ter bestrijding van de financieel-economische crisis en in de verantwoording
hierover achteraf, onder andere in het Europees semester.

Tineke Strik pleit voor sterke rol parlementen bij verdere Europese integratie
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 7 juli 2013 - Op 7 en 8 juli jl. vond in Vilnius de bijeenkomst plaats van voorzitters van de commissies
voor Europese Zaken van de EU parlementen. De bijeenkomst diende ter voorbereiding op de
plenaire vergadering van de COSAC die plaatsvindt van 27-29 oktober 2013. Namens de Eerste
Kamer nam mevrouw Tineke Strik (GroenLinks) deel aan de bijeenkomst als voorzitter van de vaste
commissie voor Europese Zaken. Vanuit de Tweede Kamer nam de heer René Leegte (VVD) deel.

De minister van Buitenlandse Zaken van Litouwen, de heer Linas Linkevičius, zette de prioriteiten van
zijn land voor de komende zes maanden uiteen, waarna een discussie met de aanwezigen volgde.
Aansluitend had een gedachtewisseling plaats met Eurocommissaris Maroš Šefčovič over de
'volgende stappen' op weg naar een 'Politieke en Economische Unie'. Bij deze gelegenheid
onderstreepte senator Strik dat de snel voortschrijdende integratie op het terrein van de Economische
en Monetaire Unie voor nationale parlementen bijzondere uitdagingen met zich meebrengt. Zo
hebben parlementen onder grote tijdsdruk complexe besluiten moeten nemen en zijn er zorgen geuit
over de mogelijke uitholling van het parlementair budgetrecht. De Eerste Kamer houdt deze
ontwikkelingen scherp in de gaten, zo benadrukte zij. De Eerste Kamer heeft, op voorstel van de
commissies voor Europese Zaken en voor Financiën, op 9 juli 2013 een informatieverzoek gedaan
aan de Algemene Rekenkamer over verantwoording en controle voortvloeiend uit Europese
regelgeving gericht op de aanpak van de financieel-economische crisis. Mevrouw Strik sprak in dit
verband ook steun uit voor initiatieven die de uitwisseling van goede praktijken tussen parlementen
bevorderen. De COSAC is hier volgens haar bij uitstek geschikt voor, maar ook initiatieven van
clusters van geïnteresseerde parlementen kunnen er aan bijdragen dat parlementen kunnen leren
van elkaars werkwijzen en procedures.

Ten slotte benadrukte mevrouw Strik dat, juist in tijden van bezuinigingen, op parlementen een zware
verantwoordelijkheid ligt om publieke uitgaven te toetsen op rechtmatigheid. Mevrouw Strik hield haar
aanwezige collega's voor dat het hierbij niet alleen gaat om verantwoording over bestedingen vanuit
de nationale begrotingen, maar ook over de uitgaven vanuit Europese fondsen. Daarbij is het van
belang dat lidstaten transparant zijn over de manier waarop zij Europese middelen besteden. Zij riep
de andere EU-parlementen op hun regeringen aan te sporen om in een verklaring verantwoording af
te leggen over de besteding van Europese gelden door de lidstaten met een zogenaamde
lidstaatverklaring. Op dit moment publiceren alleen Denemarken, Nederland, het Verenigd Koninkrijk
en Zweden een dergelijke verklaring. Mevrouw Strik vroeg ook Eurocommissaris Šefčovič lidstaten
hierop te blijven aanspreken.  

Op de website van de parlementaire dimensie van het Litouwse voorzitterschap is een overzicht te
vinden van alle documenten die betrekking hebben op COSAC-bijeenkomst in Vilnius. Ook bevat
deze website een overzicht van de geplande interparlementaire bijeenkomsten in het kader van het
voorzitterschap.

Nieuws uit de Kamer

Eerste Kamer vraagt Europese Commissie om nadere reactie op bezwaren APK-voorstellen

 9 juli 2013 - In navolging van de Tweede Kamer heeft de Eerste Kamer, op advies van de commissie
voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO), besloten om een brief te zenden waarin
de Europese Commissie wordt gevraagd om een nadere reactie op de door de Kamer in oktober
2012 gemaakte subsidiariteitsbezwaren. In deze brief laat de Kamer weten niet alleen te betreuren
dat de reactie van de Europese Commissie van 14 mei 2013 laat is, maar ook dat hierin een reactie
ontbreekt op de belangrijkste bezwaren.

De Eerste Kamer had namelijk, in navolging van de Tweede Kamer, op 11 oktober 2012 een brief
gezonden aan de Europese Commissie, waarin de Kamer bezwaren uitte tegen drie Europese
voorstellen om de technische controles op motorvoertuigen (APK) uit te breiden. De Eerste Kamer
beriep zich op het subsidiariteitsbeginsel, dat inhoudt dat 'Brussel' niet onnodig zaken moet regelen
die lidstaten beter zelf kunnen doen. De brief had een gelijke strekking als de brief die eerder op 9
oktober 2012 door de Tweede Kamer was vastgesteld. Kort verwoord stelde de Kamer dat de
Europese Commissie de noodzaak van aanvullende Europese regulering van de APK onvoldoende
heeft onderbouwd. Ook stelde de Kamer dat de Commissie onvoldoende heeft aangetoond hoe de
mogelijke voordelen van een dergelijke bevoegdheid voor de Commissie opwegen tegen de inperking
van de bevoegdheden van de lidstaten op dit terrein en tegen de kosten en administratieve lasten die
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uit het voorstel voortvloeien. Op deze bezwaren wenst de Kamer nu dus alsnog een reactie te
ontvangen.

lees meer
Dossier E120040 op de Europapoort
Dossier E120041 op de Europapoort
Dossier E120042 op de Europapoort
zie eerder
Eerste Kamer negatief over Europese APK-voorstellen (nieuwsbrief EUpdate nr. 2 - 2012 - 2013)

Vragen over EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering

 10 juli 2013 - Naar aanleiding van een Commissiemededeling inzake een EU-strategie voor
aanpassing aan de klimaatverandering en het BNC-fiche van de regering over dit voorstel, hebben de
fracties van PvdA, GroenLinks en ChristenUnie enkele vragen gesteld in een brief aan de
staatssecretaris van I&M.

In de brief wordt door door de PvdA-fractie gevraagd of de regering naar aanleiding van de
Commissiemededeling kansen ziet voor Nederlandse (water)bouwers. Ook vragen de fracties van
PvdA en GroenLinks om een nadere toelichting op de flexibiliteit die de regering van de Commissie
verwacht ten aanzien van het halen van de Natura 2000-doelen. Door de ChristenUnie-fractie wordt
onder meer gevraagd naar de succes- en faalfactoren van de uitvoering van het klimaatbeleid op
Europees niveau. De fractie van de SP heeft zich bij de vragen van deze fracties aangesloten.

lees meer
Dossier E130024 op de Europapoort

Commissies willen meer informatie over PRISM

 10 juli 2013 - De commissies voor Immigratie & Asiel / JBZ-raad en voor Veiligheid en Justitie hebben
een brief aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie gestuurd waarin de leden van diverse
fracties vragen stellen over het PRISM-programma van de Amerikaanse geheime dienst NSA. Via dit
programma zou de NSA toegang hebben tot gegevens van burgers die zijn opgeslagen bij bedrijven
als Microsoft, Google, Youtube, Facebook en Yahoo. De commissies stuurden hun brief in het kader
van de behandeling van de op 25 januari 2012 gepubliceerde Europese voorstellen inzake de
bescherming van persoonsgegevens. Deze omvangrijke voorstellen voor een algemene verordening
en voor een richtlijn betreffende politie en justitie bevatten ook regels voor en waarborgen bij de
doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen. De genoemde commissies volgen deze
voorstellen intensief en hebben daarover bij diverse gelegenheden met de regering
gecorrespondeerd.

In de recent verstuurde brief vragen de commissies de staatssecretaris hen op de hoogte te houden
van de uitkomsten van de werkzaamheden van de expertgroep die door de Eurocommissaris Reding
en de Amerikaanse minister van Justitie Holder is ingesteld. Ook vragen zij naar de mogelijkheid van
een overkoepelende overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten over de
bescherming van persoonsgegevens. Over zo'n overeenkomst wordt al geruime tijd onderhandeld.
Verder bevat de brief een vraag over welke diensten van Amerikaanse herkomst door Nederlandse
ministeries worden gebruikt. Op dergelijke diensten kan het PRISM-programma van toepassing zijn.
De commissies willen daarnaast geïnformeerd worden over de resultaten van een onderzoek door de
Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) naar de toegang tot en
uitwisseling van persoonsgegevens en de rol van de Nederlandse inlichtingendiensten daarbij.

In de brief zetten de commissie overigens ook de dialoog met de regering over de
ontwerpverordening en ontwerprichtlijn voort. De vragen over deze voorstellen betreffen de positie
van de publieke sector, grensoverschrijdend gegevensverkeer, de beginselen van privacy by design
en privacy by default, de meldplicht datalekken en de administratieve lasten die de nieuwe
verordening met zich mee zou brengen. Na het zomerreces en na ontvangst van de antwoorden van
de staatssecretaris wordt de discussie over de voorstellen voortgezet.

lees meer
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Dossier E120003 op de Europapoort
Dossier E120004 op de Europapoort
zie eerder
Nieuwe brief over voorstellen bescherming persoonsgegevens (nieuwsbrief EUpdate nr. 12 - 2012 -
2013)

Vragen over brief oneigenlijk gebruik, rechtsmisbruik en fraude van het vrij verkeer van
personen vrij verkeer personen

 9 juli 2013 - Op 23 april 2013 heeft de staatssecretaris van Veiligheid & Justitie, de heer
Teeven, samen met ambtsgenoten uit Duitsland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk een brief
gezonden naar het EU-Voorzitterschap over de problematiek van oneigenlijk gebruik, rechtsmisbruik
en fraude van het vrij verkeer van personen. De bewindslieden klagen de toenemende druk op
nationale sociale voorzieningenstelsels aan als gevolg van het vrije verkeer van personen binnen de
EU en doen een verzoek tot een gezamenlijk standpunt te komen over het effectiever bestrijden van
fraude en systematisch misbruik rond het vrij verkeer van personen. 

De Europese Commissie heeft in mei, in een brief ondertekend door Eurocommissarissen Reding,
Andor en Malmström, kritisch gereageerd op deze gezamenlijke brief. Tijdens de JBZ-
Raadsvergadering van 6-7 juni 2013 is de brief besproken, maar er bleek weinig steun voor hetgeen
werd aangekaart, zo is te lezen in het verslag van dit JBZ-overleg d.d. 21 juni 2013. Het
Voorzitterschap zal nu de werkgroep vrij verkeer vragen voor 1 oktober 2013 met inbreng van de
lidstaten een tussenrapport op te stellen over de materie. Voor het einde van het jaar zal vervolgens
een eindrapport worden uitgebracht.

De leden van de fractie van GroenLinks hebben naar aanleiding van de bespreking van het verslag
van de JBZ-Raad van 6-7 juni 2013 aangegeven schriftelijke vragen te willen stellen aan de regering
over de in de gezamenlijke brief aangekaarte materie. Naar verwachting worden deze vragen in de
week van 15 juli 2013 verzonden. 

Technische briefing over cyberbeveiliging

 2 juli 2013 - De commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-raad heeft een technische briefing
georganiseerd over de Strategie inzake cyberbeveiliging van de Europese Unie en de daaruit
voortvloeiende ontwerprichtlijn die een hoog niveau van netwerk- en informatiebeveiliging beoogt te
waarborgen. De genoemde Strategie - een gezamenlijke mededeling van de Europese Commissie en
de hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid - wil
de digitale omgeving in de Europese Unie de veiligste ter wereld maken. De richtlijn is een van de
daartoe vereiste maatregelen. Tijdens de technische briefing lieten de leden van de commissie zich
voorlichten door twee deskundigen: dhr. Wil van Gemert van het Nationaal Cyber Security Centrum
(NCSC) en dhr. Eric Luiijf van TNO. Een week later heeft de commissie de technische briefing
nabesproken. Tevens heeft zij gesproken over een brief van de minister van Veiligheid en Justitie
waarin deze ingaat op door de commissie in een eerdere brief gestelde vragen. Op 10 september
2013 kunnen de leden van de commissie desgewenst inbreng leveren voor een volgende schriftelijke
gedachtewisseling met de regering.

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)

Commissie EUZA verzoekt voortvarendheid bij ratificatie Verdrag van Istanbul

 2 juli 2013 - Op 14 november 2012 ondertekende de Nederlandse regering het Verdrag van de Raad
van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, ook
bekend als het Verdrag van Istanbul. 

De regering heeft bij monde van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in maart 2013
tijdens de '57th session of the Commission on the Status of Women', in het Hoofdkwartier van de
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Verenigde Naties te New York verklaard dat Nederland het Verdrag van Istanbul in 2013 hoopt te
ratificeren. Daarnaast vermeldt de minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de minister van
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, in de beleidsbrief "Respect en recht voor ieder
mens", d.d. 1 juli 2013, dat het proces van ratificatie van het Verdrag in gang is gezet. In de
commissie leeft echter de vrees dat het Verdrag wellicht pas in 2014 zal worden voorgelegd voor
parlementaire goedkeuring.

De commissie EUZA hecht aan voortvarendheid bij de ratificatie van het Verdrag van Istanbul. Zij
vraagt dan ook in een brief van 2 juli 2013 aan de minister van Buitenlandse Zaken en aan de
minister van OCW, verwijzend naar de verklaring van minister Bussemaker en hetgeen in de
beleidsbrief is vermeld, of de regering voornemens blijft de ratificatie in 2013 af te ronden.

Signalering

Vicevoorzitter commissie EZ neemt deel aan interparlementaire bijeenkomst over GLB

 21 juli 2013 - De vicevoorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken, senator Vlietstra,
zal op 21 en 22 juli a.s. deelnemen aan een interparlementaire bijeenkomst over Landbouw in Vilnius.
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in het kader van het Litouwse voorzitterschap van de EU en
heeft als onderwerp de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Er zal onder
meer gesproken worden over de implementatie van de hervorming van het GLB. Daarnaast staat een
discussie over kleine boeren en de gevolgen van de hervorming van het GLB voor deze groep op de
agenda. De bijeenkomst bouwt voort op een eerdere interparlementaire bijeenkomst over het GLB
van maart jl. in Dublin, waaraan mevrouw Vlietstra eveneens heeft deelgenomen. Het verslag van
deze eerdere bijeenkomst is hier te vinden.

zie eerder
Interparlementaire bijeenkomst Dublin Landbouw en Visserij (nieuwsbrief EUpdate nr. 9 - 2012 -
2013)

Reces in Den Haag en Brussel

 12 juli 2013 - De Eerste Kamer is met reces van 11 juli tot en met 9 september 2013.

Het Europees Parlement is met reces van 22 juli tot en met 23 augustus 2013.

De Europese Commissie vergadert niet in de maand augustus.

De nieuwsbrief verschijnt niet in het reces van de Eerste Kamer. De eerstvolgende EUpdate
verschijnt naar verwachting op 12 september 2013.

Nieuwe Europese voorstellen

 12 juli 2013 - 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 27
week 28

Colofon
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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.

http://www.euds.nl/eupdate/inschrijven
mailto:europapoort@eerstekamer.nl

