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Nieuws uit de Kamer

Opnieuw vragen over Europese voorstellen gegevensbescherming

 23 november 2012 - De commissies voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad en voor Veiligheid en Justitie
blijven de begin dit jaar gepubliceerde Europese Commissievoorstellen inzake de bescherming van
persoonsgegevens nauwgezet volgen. Zij hebben opnieuw een brief over deze voorstellen aan de
Nederlandse regering gestuurd. Bescherming van persoonsgegevens in EU-verband vindt nu nog
plaats op basis van een richtlijn uit 1995 en een kaderbesluit over politie en justitie uit 2008. De
genoemde voorstellen van de Europese Commissie beogen een herziening en modernisering van dit
regelgevende kader, hetgeen volgens de Europese Commissie door snelle technologische
ontwikkelingen broodnodig is. De herzieningsoperatie moet leiden tot een algemene verordening
gegevensbescherming en een aparte richtlijn voor de verwerking van persoonsgegevens door de
politiële en justitiële sector. In hun brief aan de regering stellen de commissies negen vragen en
breken zij een lans voor het gelijktijdig behandelen van het voorstel voor de algemene verordening en
het voorstel voor de richtlijn politie en justitie. De vragen hebben onder meer betrekking op
profileringen, de beginselen van privacy by design en privacy by default, de voorgestelde meldplicht
bij datalekken en de voorgestelde verplichting een privacy impact assessment uit te voeren in geval
van bewaking van openbaar toegankelijke ruimten met camera's.

lees meer
Dossier E120003 op de Europapoort
Dossier E120004 op de Europapoort
zie eerder
Opnieuw vragen over voorstellen bescherming persoonsgegevens (nieuwsbrief EUpdate nr. 01 -
2012 - 2013)

Gendergelijkheid in raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven

 4 december 2012 - De commissie voor SZW heeft op 4 december 2012 gesproken over het EU-
voorstel voor een richtlijn voor het verbeteren van de man-vrouwverhouding in de raden van bestuur
van beursgenoteerde bedrijven; de richtlijn is gericht op niet-uitvoerende bestuurders. In 2020 dient
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40% van de niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde bedrijven in Europa vrouw te zijn.
Beursgenoteerde overheidsbedrijven moeten al in 2018 aan deze doelstelling voldoen. Deze regel
geldt niet voor kleine en middelgrote ondernemingen. De lidstaten mogen de sancties zelf invullen.

De Nederlandse regering vindt dat het doel ook (voldoende) op het niveau van de lidstaat kan worden
bereikt; ze reageert daarom in het BNC-fiche negatief op het voorstel om dit via een Europese richtlijn
te regelen. Nederland onderschrijft het belang van meer vrouwen in de top, maar heeft zelf al
regelgeving opgesteld voor dat doel. In januari treedt de Wet bestuur en toezicht in werking, waarin
een streefcijfer van 30 procent vrouwen is geformuleerd.

De ontwerprichtlijn staat ook op de agenda van de Tweede Kamer. Die voert op dit moment een
subsidiariteitstoets uit. De Eerste Kamercommissie voor SZW heeft in haar vergadering van 4
december jl. te kennen gegeven zich mogelijk aan te sluiten bij eventuele subsidiarteitsbezwaren van
de Tweede Kamer. De deadline voor het maken van een subsidiariteitsbezwaar bij de Europese
Commissie is 15 januari 2013. 

lees meer
Dossier E120047 op de Europapoort

Fracties stellen vragen naar aanleiding van EU-strategie mensenhandel

 21 november 2012 - De fracties van de PVV en de SP, de laatste gesteund door de fracties van PvdA
en GroenLinks, hebben vragen gesteld aan de minister van Veiligheid en Justitie naar aanleiding van
de mededeling van de Europese Commissie over de EU-strategie voor de bestrijding van
mensenhandel de komende jaren. Deze mededeling is al enige tijd in behandeling bij de commissie
voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad. Bij een eerdere gelegenheid hadden leden van de SP-fractie ook
al vragen over de mededeling gesteld. Ditmaal betreffen hun vragen het terugsturen van
alleenstaande minderjarige vreemdelingen naar hun land van herkomst en het risico dat deze
kinderen opnieuw slachtoffer van mensenhandel worden. De leden van de SP-fractie vragen de
regering dringend de gedwongen terugkeer van minderjarigen te monitoren alvorens verdere stappen
te zetten richting nieuwe terugkeerhuizen. De leden van de PVV-fractie stellen enige vragen over de
zogenaamde B9-regeling, die slachtoffers en getuigen van mensenhandel in staat stelt aangifte te
doen en de dreiging van onmiddellijke uitzetting wegneemt.

lees meer
Dossier E120021 op de Europapoort
zie eerder
SP-fractie stelt vragen over mededeling Commissie over mensenhandel (nieuwsbrief EUpdate nr. 01
- 2012 - 2013)

Vaste commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties heet voortaan vaste commissie
voor Europese Zaken

 27 november 2012 - De vaste commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO) heeft
haar naam gewijzigd in vaste commissie voor Europese Zaken (EUZA). De benaming 'Europese
Samenwerkingsorganisaties' leek immers te suggereren dat de commissie met name organisaties tot
haar werkterrein rekent. De commissie is echter ook verantwoordelijk voor de behandeling van
Europese (beleids)voorstellen die een horizontaal of overkoepelend karakter hebben (inclusief EU-
uitbreiding) en dossiers op het terrein van de Raad van Europa. Daarnaast vervult de commissie
ESO een coördinerende rol bij de Europese werkwijze van de Eerste Kamer.  
Door de naamswijziging heeft de commissie nu dezelfde naam als de vergelijkbare commissie in de
Tweede Kamer. Zij ligt ook in lijn met vergelijkbare kamercommissies in Europa, die doorgaans de
benaming commissie voor 'Europese Zaken' of voor 'Europese Aangelegheden' dragen.  
De aanpassing betreft enkel de naamsgeving. Het werkterrein van de commissie blijft ongewijzigd. 

Nadere vragen over hervestiging Syrische vluchtelingen

 20 november 2012 - De commissie voor I&A/JBZ heeft op 29 oktober 2012 een reactie van de
regering ontvangen op vragen over zorgwekkende ontwikkelingen rond Syrische vluchtelingen. De
leden van de GroenLinks-fractie, daarin gesteund door PvdA, SP en D66, hebben echter nadere
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vragen over de hervestiging van vluchtelingen. Daarom vraagt de commissie in een brief van 20
november 2012 de Nederlandse regering onder andere hoe zij in de JBZ-Raad een actievere houding
van alle EU-lidstaten ten aanzien van de hervestiging van deze vluchtelingen bepleit. 

zie eerder
Vragen over Syrische vluchtelingen (nieuwsbrief EUpdate nr. 01 - 2012 - 2013)

Eis criterium feitelijke gezinsband in nareisbeleid blijft vragen oproepen

 20 november 2012 - De commissie voor I&A/JBZ heeft op 20 november 2012 een brief gestuurd aan
de regering met vragen van de leden van de fractie van GroenLinks. De leden van de fracties van de
PvdA, de SP en D66 sloten zich bij deze vragen aan. 

In de brief worden nadere vragen gesteld over de eis van de feitelijke gezinsband die in het
nareisbeleid geldt voor gezinsleden van asielstatushouders. De regering had eerder al in een brief
van 29 oktober 2012 gemeld dat deze eis verenigbaar is met de Gezinsherenigingsrichtlijn. De leden
van de fractie van GroenLinks zien echter geen enkele grondslag in de Gezinsherenigingsrichtlijn
voor de eis dat gezinsleden 'feitelijk' bij elkaar moeten hebben gehoord op het moment van vertrek
van de hoofdpersoon uit het herkomstland. Deze leden wijzen er verder op dat een argument voor
afschaffing van de eis van de feitelijke gezinsband voor reguliere migranten was dat het
Europees Hof voor de Rechten van de Mens deze niet in overeenstemming achtte met artikel 8
EVRM (TK 2006-2007, 19 637, nr. 1089). 

lees meer
Wetsvoorstel invoering visumplicht vreemdelinge (31.549)

Signalering

Kennismakingsgesprek met staatssecretaris V&J

 11 december 2012 - De vaste commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad houdt op 11 december
aanstaande een kennismakingsgesprek met de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Deze is in
het nieuwe kabinet tevens verantwoordelijk voor het asiel- en immigratiebeleid, beleidsterreinen
waarvoor in het vorige kabinet een aparte minister zonder portefeuille was aangesteld. Tijdens het
kennismakingsgesprek wil de commissie onder meer ingaan op de voorgenomen inspanningen van
de staatssecretaris in EU-verband. Net als het vorige kabinet wil het huidige in EU-verband onder
meer blijven pleiten voor aanscherping van de regels voor gezinshereniging. De commissie zal verder
de ontwikkelingen en Nederlandse plannen ten aanzien van het Gemeenschappelijk Europees
Asielstelsel (GEAS) en de Schengenzone aan de orde stellen in het gesprek. Ten slotte komt de
visumplicht voor Turken ter sprake.

Regering beantwoordt vragen over richtlijnvoorstel collectief auteursrechtenbeheer

 13 december 2012 - De vaste commissie voor Veiligheid & Justitie (V&J) heeft eind november een
reactie ontvangen van de regering op haar vragen over het richtlijnvoorstel voor collectief
auteursrechtenbeheer en multi-territoriale muzieklicentieverlening voor online toepassingen in de
interne markt. De fracties van de VVD en D66 stelden de regering eind oktober vragen over: de
verhouding tot het nationale wetsvoorstel (31.766) over het toezicht op collectieve
beheersorganisaties (cbo's), de multiterritoriale licentieverlening, het bestuur van cbo's en de criteria
voor het lidmaatschap van een cbo.

De regering antwoordde o.a. dat zowel het nationale wetsvoorstel als de richtlijn tot doel hebben om
het interne toezicht bij cbo's te verbeteren. Daarnaast bevat het nationale wetsvoorstel regels voor de
versterking van het externe toezicht op alle cbo's door het College van Toezicht Auteursrechten. Ten
aanzien van de multiterritoriale licentieverlening, de bestuurssystemen van cbo's en de criteria voor
het lidmaatschap van een cbo wenst de regering, evenals de fracties van de VVD en D66, meer
duidelijkheid. De regering zegt de commissie toe de vragen op deze punten in te brengen tijdens de
onderhandelingen in Brussel. Tot slot benadrukt de regering dat de onderhandelingen zich nog maar
in de beginfase bevinden en dat zij daarom hecht aan een spoedige behandeling van het nationale
wetsvoorstel.

http://www.euds.nl/sites/www.euds.nl/files/bijlagen/2012-11-20_d121114_f_teeven__syriche_vluchtelingen_.pdf
https://www.euds.nl/node/1252#art1245
http://www.eerstekamer.nl/behandeling/20121120/brief_aan_de_staatssecretaris_van/document3/f=/vj4sltjaepyr.pdf
http://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/31549_invoering_visumplicht_voor
http://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20121120/brief_van_de_staatssecretaris_van/document3/f=/vj4tdark2nkw.pdf
http://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20121030/brief_aan_de_minister_van_v_j_met/document3/f=/vj48dypqqaq4.pdf


De commissie heeft op 27 november jl. besloten de brief voor kennisgeving aan te nemen en deze te
betrekken bij de verdere behandeling van het nationale wetsvoorstel over toezicht op cbo's (31.766).
Zij is overigens nog steeds in afwachting van een reactie van de Europese Commissie op de brief die
de commissie stuurde op 30 oktober jl.

lees meer
E-dossier E120025 op de Europapoort
Nationale wetsvoorstel over toezicht op cbo's (31.766)
zie eerder
Commissie V&J bevraagt Europese Commissie en regering over richtlijnvoorstel voor collectief
auteursrechtenbeheer (nieuwsbrief EUpdate nr. 3 - 2012 - 2013) Vragen over richtlijnvoorstel voor
collectief auteursrechtenbeheer (nieuwsbrief EUpdate nr. 2 - 2012 - 2013)

Nieuwe Europese voorstellen

 6 december 2012 - Ten behoeve van de Europese werkzaamheden van de Eerste Kamer wordt
wekelijks een overzicht samengesteld van recent gepresenteerde Europese voorstellen. Links naar
de meest recente overzichten – verdeeld naar Directoraat-Generaal én naar de
beleidsverantwoordelijke commissie in de Eerste Kamer – treft u hierbij aan. Indien de Kamer een
voorstel nader wil bestuderen, dan wordt het in de beleidsverantwoordelijke commissie aan de
orde gesteld. Zodra een commissie besluit een Europees voorstel inhoudelijk te behandelen, dan
wordt op de Europapoort - de Europese website van de Eerste Kamer - een apart dossier
aangemaakt.

Indien u als lezer van deze EUpdate commentaar wilt leveren op een Europees voorstel, dan kunt u
dit doen door gebruik te maken van het contactformulier op de commissiepagina's van de
Europapoort.  

lees meer
Week 47
Week 48
Week 49

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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