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Uitgelicht...

Commissiemededeling: Naar een efficiëntere en meer democratische besluitvorming voor het
energie- en klimaatbeleid van de EU

 11 juli 2019 - De commissies voor Financiën (FIN) en voor Europese Zaken (EUZA) hebben vragen
gesteld over de commissiemededeling inzake het efficiëntere en meer democratische besluitvorming
voor het energie- en klimaatbeleid van de EU. 

De Europese Commissie publiceerde deze Mededeling op 9 april 2019. Volgens de Commissie vormt
het unanimiteitsvereiste bij besluitvorming een belemmering voor de toekomstgerichte agenda voor
het energie- en klimaatbeleid. Derhalve stelt de Commissie in de onderhavige Mededeling voor om
door middel van een "overbruggingsclausule" de stemprocedure te veranderen in die van
gekwalificeerde meerderheid voor maatregelen op het gebied van energiebelasting die hoofdzakelijk
van toepassing zijn op het milieu. Daarnaast wordt in de Mededeling gepleit voor de aanpassing van
de democratische verantwoordingsplicht in het kader van het Euratom-Verdrag.

De commissies besloten op 18 juni om in schriftelijk overleg te treden met de regering en de
Europese Commissie. Inbreng ten behoeve van het schriftelijk overleg is geleverd op dinsdag 2 juli.
Op 12 juli 2019 zijn de brieven verstuurd.

De leden van de fracties van GroenLinks (Vendrik) en de leden van de fractie van de PVV (Faber-Van
de Klashorst) hebben in de brief aan de Europese Commissie schriftelijke vragen gesteld. De leden
van de GroenLinks-fractie vragen naar de wijze waarop de nieuwe Europese Commissie deze
Mededeling onderdeel wil maken van het werkprogramma. De leden van de PVV-fractie vragen onder
meer om nadere uitleg bij de redenering van de Commissie dat besluitvorming op basis van
unanimiteit niet zou werken. 

Daarnaast zijn schriftelijke vragen gesteld aan de regering. Inbreng hiervoor is geleverd door de
leden van de fracties van FVD (Rookmaker), CDA (Essers) en de PvdA (Sent). De leden van de
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FVD-fractie stellen vragen over (het afstaan van) de soevereiniteit van Nederland in het kader van de
gekwalificeerde meerderheid. De leden van de CDA-fractie vragen naar de mening van de regering
over de stelling dat zeer terughoudend moet worden omgegaan met het prijsgeven van het
unanimiteitsvereiste zolang er van een volledig democratisch besluitvormingsproces in de EU geen
sprake is. De leden van de PvdA-fractie vragen de regering onder meer te reflecteren op de
overeenkomsten en verschillen tussen fiscale dossiers en energie- en klimaatbeleid.

lees meer
Zie dossier E190007 op de EuropaPoort

Nieuws uit de Kamer

Nieuwe Eerste Kamer geïnstalleerd

 11 juni 2019 - Dinsdag 11 juni 2019 is de nieuwe Eerste Kamer geïnstalleerd tijdens de plenaire
vergadering. De Kamer telt 44 nieuwe Leden en één nieuwe fractie; Forum voor Democratie.

Prof.dr. J.A. (Jan Anthonie) Bruijn (VVD) is op 2 juli gekozen als nieuwe Voorzitter van de Eerste
Kamer. Op 9 juli 2019 werd Drs. J.E.A.M. (Jopie) Nooren (PvdA) gekozen in de functie van eerste
Ondervoorzitter en A.M.V. (Arda) Gerkens (SP) in de functie van tweede Ondervoorzitter.

M.G.H.C. (Ria) Oomen-Ruijten (CDA) is benoemd tot Voorzitter van de commissie Europese Zaken
(EUZA) en M.H.M. (Marjolein) Faber-Van de Klashorst is benoemd tot Voorzitter van de commissie
voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ). Een overzicht van de samenstelling van
de commissies is te raadplegen op de Eerste Kamerwebsite.

lees meer
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Instemming met totstandkoming herziening Verordening Brussel II-bis

 18 juni 2019 - Op 4 juni 2019 heeft de minister van Justitie en Veiligheid de Kamer verzocht in te
stemmen met het verlenen van medewerking aan de totstandkoming van de herziening van de
verordening betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in
huwelijkszaken, inzake de ouderlijke verantwoordelijkheden en inzake internationale kinderontvoering
(Brussel II bis, dossier E160024, EK 32.317, KB).

De hoofddoelstelling van de herziening is om ervoor te zorgen dat kinderen beter zijn beschermd bij
grensoverschrijdende familierechterlijke geschillen en scheidingen in de EU.

Op advies van de commissie I&A/JBZ-Raad heeft de Eerste Kamer op 18 juni 2019 expliciet
ingestemd met de definitieve tekst van het voorstel.

lees meer
Zie dossier E160024 op de EuropaPoort

Brief toekomstbestendigheidsanalyse mededingingsbeleid onlineplatforms

 2 juli 2019 - De vaste commissies voor Justitie en Veiligheid (J&V) en voor Economische Zaken en
Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) hebben in 2018 schriftelijk overleg gevoerd
met zowel de Europese Commissie als de staatssecretaris van EZK over het voorstel voor een
verordening van de Europese Commissie betreffende de bevordering van billijkheid en transparantie
voor zakelijke gebruikers van onlineplatforms.

De staatssecretaris schreef in haar brief van 11 juli 2018 in antwoord op vragen van de commissies
dat zij een analyse zou laten verrichten naar de wenselijkheid van verschillende
(mededingings)instrumenten om onlineplatformmarkten competitief te houden. Deze analyse heeft zij
bij brief van 17 juni 2019 aangeboden aan de Kamer.
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In laatstgenoemde brief geeft de staatssecretaris aan dat het mededingingsinstrumentarium op een
aantal punten verder kan worden aangescherpt. Haar inzet in EU-verband zal daarom zijn dat in
specifieke situaties vooraf regels gesteld kunnen worden om de concurrentiemogelijkheden te
versterken en te bewaken, dat Europese richtsnoeren ─ die invulling geven aan het
mededingingsrecht ─ aangepast worden, en dat Europese fusiedrempels aangepast worden.
Vervolgens gaat zij in op de ontwikkelingen in de digitale economie, de aanvullende regulering voor
open markten en de toekomstbestendigheid van het mededingingstoezicht. Tot slot schrijft de
staatssecretaris dat zij de analyse bespreekt met andere lidstaten om aanscherping van het
mededingingsinstrumentarium te kunnen verwezenlijken.

De brief van de staatssecretaris is op 2 juli 2019 voor kennisgeving aangenomen door de
commissies.

lees meer
Zie dossier E180015 op de EuropaPoort
zie eerder
Schriftelijk overleg over verordeningsvoorstel onlineplatforms (nieuwsbrief EUpdate nr. 1 - 2018 -
2019) Schriftelijke vragen onlineplatforms (nieuwsbrief EUpdate nr. 12 - 2017 - 2018)

Europees uitwisselingsformaat voor elektronische patiëntendossiers

 2 juli 2019 - De commissie voor Volksgezond, Welzijn en Sport (VWS) en de minister voor Medische
Zorg en Sport hebben schriftelijk overleg (27529, J) gevoerd over Aanbeveling 2019/243 betreffende
een Europees uitwisselingsformaat voor elektronische patiëntendossiers (PbEU 2019, L 39), mede in
het licht van de nationale ontwikkelingen op dit terrein (E-dossier E190005).

Met de aanbeveling voor een Europees uitwisselingsformaat beoogt de Europese Commissie de
grensoverschrijdende elektronische uitwisselbaarheid van medische gegevens te bevorderen, door
op Europees niveau afspraken te maken over het gebruik van reeds bestaande en nationaal
geïmplementeerde internationale informatiestandaarden. 

De ontwikkeling van een Europees uitwisselingsformaat kan worden ingezet voor de realisatie en
versnelling van de nationale ambitie om interoperabiliteit te bevorderen. Ook in Nederland wordt
stapsgewijs gewerkt aan eenheid van taal en techniek, zodat elektronische uitwisseling van medische
gegevens tussen zorgprofessionals beter verloopt. In een coalitie van gelijkgezinde lidstaten zal
Nederland samenwerken om te komen tot een succesvolle implementatie.

lees meer
Zie dossier E190005 op de EuropaPoort

Antwoord Europese Commissie op vragen discussienota duurzaam Europa in 2030

 11 juli 2019 - De Europese Commissie heeft vragen van de commissie voor Economische Zaken en
Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) beantwoord over de discussienota inzake
een duurzaam Europa in 2030 (E190003), die op 30 januari 2019 door de Europese Commissie
werd gepubliceerd.

De fracties van SP en GroenLinks hadden naar aanleiding van de discussienota vragen aan de
Europese Commissie gesteld. De brief werd op 4 maart 2019 naar de Europese Commissie
verstuurd. Op 5 juni 2019 stuurde de Europese Commissie de beantwoording. De Europese
Commissie ging onder andere in op vragen over het aandeel dat het transport ten behoeve van de
wereldwijde handel heeft in de wereldwijde broeikasgasemissies en het effect van internationale
handelsakkoorden van de EU op de verbintenis om de broeikasgasemissies te reduceren.

De commissie EZK/LNV besprak op 18 juni 2019 de brief van de Europese Commissie en besloot
nadere vragen te gaan stellen. Op 2 juli 2019 hebben de leden van de fracties van GroenLinks en
Partij voor de Dieren inbreng geleverd voor nader schriftelijk overleg met de Europese Commissie.
Deze fracties vragen onder meer op welke wijze de discussie over het pad naar een duurzaam 2030
een vervolg krijgt in de nieuwe Europese Commissie. De brief is op 11 juli 2019 naar de Europese
Commissie verstuurd.
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lees meer
Zie dossier E190003 op de EuropaPoort

Nieuws uit Europa

COSAC bijeen in Boekarest

 24 juni 2019 - Van 23 tot en met 25 juni 2019 nam een delegatie van leden uit de Eerste en Tweede
Kamer deel aan de LXI plenaire COSAC, de conferentie van commissies voor Europese Zaken van
parlementen in de Europese Unie. Vanuit de Eerste Kamer namen de leden Van Apeldoorn (SP),
tevens commissieondervoorzitter, en Van Rooijen (50PLUS) deel.

De plenaire COSAC vond plaats in Boekarest, Roemenië. Op de agenda stonden onder andere de
bespreking van de resultaten van het Roemeense Voorzitterschap van de EU, het Europese beleid
voor onderwijs en het beleid met betrekking tot internationale handel, in het bijzonder ook met het
Verenigd Koninkrijk na een Brexit. Van Apeldoorn vroeg in zijn bijdrage in de discussie over
internationale handelsakkoorden met name aandacht voor meer transparantie en democratische
verantwoordelijkheid in de keuze voor en de onderhandelingen bij handelsakkoorden.  

In de marge van de conferentie organiseerden de Tweede Kamerleden een goed bezochte
nevensessie over transparantie in de Europese besluitvorming, waaraan ook de Eerste Kamerleden
deelnamen. Ook werd een paragraaf over transparantie toegevoegd aan de contributies voor de
conferentie. Aan het eind van de conferentie zijn de conclusies en contributies bij consensus
aangenomen. 

Signalering

Vooruitblik Europese werkzaamheden Eerste Kamer

 11 juli 2019 - Hieronder vindt u een overzicht van geplande EU-gerelateerde werkzaamheden van de
vaste commissies van de Eerste Kamer.

10 juli 2019 t/m 9 september 2019 
Eerste Kamer met zomerreces 

21 - 22 juli 2019 
Commissie voor Europese Zaken (EUZA) - COSAC voorzittersbijeenkomst in Helsinki

4 t/m 6 september 2019 
Commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
Conferentie gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid in Helsinki

8-9 september 2019 
Commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) - Interparlementaire conferentie over
migratie en asiel in Helsinki

9 september 2019 
Commissie voor Financiën (FIN) - Interparlementaire conferentie over de toekomst van de
economische en monetaire Unie in de Tweede Kamer

10 september 2019  
Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) - Behandeling nader schriftelijk overleg
over voorstel voor een verordening betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels
(E160052)

23 - 24 september 2019 
Commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) - Joint Parliamentary Scrutiny
Group (JPSG) over Europol in Brussel
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30 september - 1 oktober 2019 
Commissie voor Financiën (FIN) - Artikel 13-conferentie in Helsinki 

Nieuwe Europese wetsvoorstellen en mededelingen

 11 juli 2019 - De Eerste Kamer maakt voor haar Europese werkzaamheden wekelijks een overzicht
van nieuwe Europese wetsvoorstellen, mededelingen, wit- en groenboeken. Dit overzicht bevat links
naar de meest recente overzichten, onderverdeeld naar de eerstverantwoordelijke
kamercommissie(s).

Wanneer een commissie besluit om een Europees voorstel inhoudelijk te behandelen, dan wordt op
de Europapoort - de Europese website van de Eerste Kamer - een E-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 26
Week 25
Week 22, 23 en 24

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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