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Uitgelicht...

Nader politieke dialoog over duurzaam Europa 2030

 5 november 2019 - De Europese Commissie heeft op 29 oktober 2019 vragen van de Eerste Kamer
in het kader van de politieke dialoog beantwoord over een duurzamer Europa in 2030 (zie 35150, E).

De Europese Commissie benadrukte dat het niet aan de huidige Commissie is om vragen te
beantwoorden over het toekomstige klimaatbeleid, wel verwees de Europese Commissie naar de
politieke beleidslijnen van voorzitter Von der Leyen, uiteengezet in het document ‘A Union that strives
for more. My agenda for Europe’, die onder andere een Europese Green Deal omvatten. Verder
beantwoordde de Commissie een aantal vragen over de ontkoppeling van koolstofemissies en
economische groei, het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid en dierenwelzijn.

De commissie EZK/LNV besprak deze brief op 5 november 2019. De commissie nam het voor
kennisgeving aan, en heeft tevens aangegeven met interesse het beleid van de nieuwe, nog aan te
treden, Europese Commissie op het punt van een duurzamer Europa af te wachten en verwacht te
zijner tijd hierover geïnformeerd te zullen worden.

Achtergrond

De commissie EZK/LNV heeft op 11 juli 2019 nadere schriftelijke vragen (zie 35150, D) naar de
Europese Commissie gestuurd naar aanleiding van de discussienota van de Europese Commissie
over een duurzamer Europa. De leden van de fracties van GroenLinks en Partij voor de Dieren
hadden hiervoor inbreng geleverd. Deze fracties vroegen onder meer op welke wijze de discussie
over het pad naar een duurzaam 2030 een vervolg krijgt in de nieuwe Europese Commissie.

lees meer
Zie dossier E190003 op de Europapoort

Politieke dialoog democratische besluitvorming energie- en klimaatbeleid

https://www.euds.nl/print/eupdate/2019-2020/nr-2-0#art2668
https://www.euds.nl/print/eupdate/2019-2020/nr-2-0#art2672
https://www.euds.nl/print/eupdate/2019-2020/nr-2-0#art2669
https://www.euds.nl/print/eupdate/2019-2020/nr-2-0#art2674
https://www.euds.nl/print/eupdate/2019-2020/nr-2-0#art2673
https://www.euds.nl/print/eupdate/2019-2020/nr-2-0#art2670
https://www.euds.nl/print/eupdate/2019-2020/nr-2-0#art2671
https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20191029/brief_van_de_eerste_vice/document3/f=/vl38cmb3zvy3_opgemaakt.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf
https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20190711/brief_aan_de_eerste_vicevoorzitter/document3/f=/vl04e0q3v2un_opgemaakt.pdf
https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e190003_discussienota_naar_een


 5 december 2019 - Op 15 oktober 2019 heeft de Europese Commissie de vragen van de commissies
Financiën en Europese Zaken beantwoord (35.253, C) over de Commissiemededeling
(COM(2019)177): "Naar een efficiëntere en meer democratische besluitvorming voor het energie- en
klimaatbeleid van de EU". In deze Mededeling van 9 april 2019 benadrukt de Europese Commissie
dat de afgelopen jaren het unanimiteitsvereiste de vooruitgang belemmerd heeft op het gebied van
het energie- en klimaatbeleid en dat zij daarom pleit voor stemming met gekwalificeerde meerderheid
op dit gebied.

In haar reactie stelt de Europese Commissie dat in haar politieke beleidslijnen voor de volgende
Commissie (2019–2024) de verkozen voorzitter Von der Leyen haar voornemen kenbaar heeft
gemaakt om de energiebelastingrichtlijn te herzien in het kader van de maatregelen die onderdeel
uitmaken van een Europese «Green Deal». Daarnaast stelt de Commissie dat besluitvorming met
gekwalificeerde meerderheid van stemmen meer ruimte schept voor discussie en pragmatische
resultaten waarin ieders belangen tot hun recht komen. Het overstappen op de gewone
wetgevingsprocedure zou het bijkomend voordeel hebben dat het Europees parlement een
gelijkwaardige inbreng heeft, aldus de Europese Commissie. De commissies besloten de reactie te
betrekken bij de bespreking van het werkprogramma van de nieuwe Europese Commissie.

Achtergrond

De vaste commissies voor Financiën en Europese Zaken hebben, in het kader van de politieke
dialoog met de Europese Commissie, op 12 juli 2019 schriftelijke vragen gesteld aan de Europese
Commissie (35.253, A). De leden van de fracties van GroenLinks en de PVV hebben daarvoor
inbreng geleverd. De leden van de GroenLinks-fractie vroegen naar de wijze waarop de nieuwe
Europese Commissie deze Mededeling onderdeel wil maken van het werkprogramma. De leden van
de PVV-fractie vroegen onder meer om nadere uitleg bij de redenering van de Commissie
dat besluitvorming op basis van unanimiteit niet zou werken. 

Eerder heeft de minister van EZK al gereageerd op een brief van 10 juli 2019 met vragen over deze
commissiemededeling van FVD, het CDA en de PvdA. Deze antwoorden van 23 september (35.253,
B) zijn op 1 oktober jl. voor kennisgeving aangenomen door de commissies.

lees meer
Zie dossier E190007 op de EuropaPoort

Nieuws uit de Kamer

IPEX: databank voor interparlementaire informatieuitwisseling

 14 november 2019 - Interparliamentary EU Information Exchange (IPEX) is een digitaal platform voor
de uitwisseling van informatie tussen nationale parlementen en het Europees Parlement en
parlementen onderling over Europese voorstellen voor wet- en regelgeving, zoals vermeld in de
bepalingen in het Verdrag van Lissabon.

U treft op deze website een overzicht van de behandeling van EU-voorstellen in alle nationale
parlementen. IPEX bevat eveneens een kalender van interparlementaire activiteiten en
bijeenkomsten in de EU, met de daarbij behorende documenten. Daarnaast vindt u hier ook nieuws
van parlementen over hun Europese activiteiten en informatie over hun interne procedures met
betrekking tot de EU.  

De website wordt beschikbaar gesteld door het Europees Parlement. De nationale parlementen zijn
verantwoordelijk voor het actueel houden van de informatie. Vanuit de Eerste Kamer vervullen
twee IPEX-correspondenten deze rol. Vanuit de E-dossiers op Europapoort kunt u ook altijd
doorklikken naar het betreffende dossier op IPEX. 

IPEX is als platform en als netwerk voortdurend in beweging en zal het komende jaar vernieuwen om
nog beter aan te kunnen sluiten bij de behoeften van de gebruikers. 

lees meer
IPEX website
IPEX Twitter

https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20191015/brief_van_de_eerste_vicevoorzitter/document3/f=/vl30gmlc3hzc_opgemaakt.pdf
https://www.eerstekamer.nl/eu/europeesvoorstel/com_2019_177_mededeling_van_de
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20190712/brief_aan_de_eerste_vicevoorzitter
https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20190924/verslag_van_een_schriftelijk_2/document3/f=/vl28bf82mpzq_opgemaakt.pdf
https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e190007_commissiemededeling_naar
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/home/home.do
https://www.eerstekamer.nl/eu/
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/home/home.do
https://twitter.com/IPEXEU


Schriftelijk overleg over versterking van de rechtsstaat in EU krijgt vervolg

 26 november 2019 - De commissies EUZA en J&V zijn op 4 oktober 2019 met de regering in
schriftelijk overleg getreden over de Versterking van de Rechtsstaat in de EU, met name over de
Mededeling van de Europese Commissie 'Versterking van de rechtsstaat binnen de Unie. Een
blauwdruk voor actie' en over het BNC-fiche van de regering. De vragen, van de leden van de fracties
van FVD, PvdA, PVV en ChristenUnie, betroffen met name de rechtsstaat als gedeelde waarde van
alle Europeanen, de verantwoordelijkheid voor het bevorderen van de rechtsstaat en het
krachtenveld onder de lidstaten ten aanzien van de voorgestelde maatregelen.   

Op 19 november 2019 is de beantwoording van de regering ontvangen. De commissies hebben op
26 november besloten in nader schriftelijk overleg te treden. 

De commissie heeft tevens een brief gericht aan de Europese Commissie over de
Commissiemededeling met vragen van de leden van de fractie van de PVV. De Kamer is nog in
afwachting van de beantwoording van deze brief. 

lees meer
Zie dossier E190010 op de Europapoort

Nieuws uit Europa

Raad van Europa Conferentie van Voorzitters van parlementen

 24 oktober 2019 - In zijn 70ste jubileumjaar organiseerde de Raad van Europa op 24 en 25 oktober
2019 te Straatsburg de tweejaarlijkse bijeenkomst van Voorzitters van de parlementen. Deze
bijeenkomst brengt de Voorzitters samen van de parlementaire assemblee van de Raad van Europa
(PACE), de parlementen van de 47 lidstaten van de Raad van Europa en het Europees Parlement,
alsook van andere internationale parlementaire assemblees, zoals de Inter-Parliamentary Union
(IPU). Drie grote thema's stonden ter bespreking op de agenda van de conferentie: 70 jaar Raad van
Europa, de implementatie van de 2030-agenda van de Verenigde Naties en vrouwen in de politiek.

De Voorzitter van de Eerste Kamer, Jan Anthonie Bruijn, roemde in zijn interventie de Raad van
Europa voor zijn ambities en successen de afgelopen 70 jaar. De Kamervoorzitter nam ook het woord
in de sessie over vrouwen in de politiek,waarin hij sprak over verbaal en fysiek geweld op de
werkplaats, ook in de politieke area. Hij erkende dat vrouwen meer dan enkel een historische
achterstand moeten inhalen op mannen. 

Een uitgebreider verslag, alsook de teksten van de toespraken van de Kamervoorzitter kunt u
raadplegen op de website van de Eerste Kamer. 

lees meer
Raad van Europa Conferentie van Voorzitters van parlementen

Signalering

Nieuwe Europese wetsvoorstellen en mededelingen

 28 november 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

https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20191119/verslag_van_een_schriftelijk_2
https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20191004/brief_aan_de_eerste_vicevoorzitter
https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e190010_commissiemededeling
http://assembly.coe.int/nw/Home-EN.asp
https://www.ipu.org/
https://www.eerstekamer.nl/persoon/prof_dr_j_a_bruijn_vvd
https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20191028/raad_van_europa_conferentie_van
https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20191028/raad_van_europa_conferentie_van
http://www.eerstekamer.nl/eu/
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Vooruitblik Europese werkzaamheden Eerste Kamer

 28 november 2019 - 1-3 december 2019 
LXII COSAC in Helsinki (EUZA)

4 december 2019 
Interparlementaire bijeenkomst van de AFET-commissie: “EU foreign policy priorities for the new
institutional cycle” (BDO)

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.

https://www.eerstekamer.nl/eu/intern_stuk/20191128/overzicht_van_nieuwe_europese_6/f=/vl3zgqnqa1ng.pdf
https://www.eerstekamer.nl/intern_stuk/20191128/overzicht_van_nieuwe_europese_5
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https://www.eerstekamer.nl/intern_stuk/20191128/overzicht_van_nieuwe_europese_3
https://www.eerstekamer.nl/intern_stuk/20191128/overzicht_van_nieuwe_europese
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