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Uitgelicht...

Algemene Europese Beschouwingen 2020

 3 november 2020 - Dinsdag 3 november debatteerde de Eerste Kamer met minister Blok van
Buitenlandse Zaken tijdens de Algemene Europese Beschouwingen over het Europese beleid van de
Nederlandse regering. 
 
Een groot deel van het debat werd besteed aan het Herstelfonds dat deze zomer tot stand kwam om
Europese lidstaten die door de coronacrisis in zwaar weer komen financieel te helpen. Hiermee
samenhangend werd gesproken over de voorwaarden waaronder EU-lidstaten aanspraak kunnen
maken op dit geld. Rechtsstatelijkheid zou één van die voorwaarden moeten zijn, volgens een deel
van de Kamer, waarbij vooral naar Polen en Hongarije werd gekeken.
 
Ook was er veel aandacht voor de Green Deal van de Europese Commissie: voorstellen om de
klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. Een aantal woordvoerders vroeg aandacht voor de
vluchtelingen die vastzitten op het Griekse eiland Lesbos in kamp Moria. Tevens was er aandacht
voor de conferentie over de toekomst van Europa, een initiatief van de Europese Commissie en het
Europees Parlement. De soevereiniteit van Nederland binnen de Europese Unie, of juist daarbuiten,
en de Europese waarden vormden het overkoepelende thema van het debat.
 
Tijdens het debat zijn zes moties ingediend. Vijf moties zijn op 10 november jongstleden aanvaard,
een motie is aangehouden. 
 
Een uitgebreider nieuwsbericht over de Algemene Europese Beschouwingen 2020, alsook over de
stemming van de moties, kunt u raadplegen op de website van de Eerste Kamer. 
 
lees meer
Algemene Europese Beschouwingen 2020
Stemming moties Algemene Europese Beschouwingen 2020
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https://www.eerstekamer.nl/id/vldgwtnad0ek/overzicht/moties_ingediend_tijdens_de
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Nieuws uit de Kamer

Vragen PVV-fractie beantwoord over gevaar fraude en corruptie met covid-19 hulpfondsen

 27 oktober 2020 - Met het oog op de gevoerde discussie in de virtuele Justitie en Binnenlandse
Zaken (JBZ)-Raadsvergadering van 4 en 5 juni 2020 hebben de leden van de PVV-fractie vanuit de
commissies voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad en voor Justitie en Veiligheid schriftelijk vragen
gesteld over de zorgen die Nederland ter vergadering had geuit over mogelijke fraude en corruptie
met EU-gelden die bestemd zijn voor de Covid-19 hulpfondsen.

De leden hebben de regering onder meer gevraagd om nader aan te geven waarop de zorgen
concreet zijn gebaseerd, waarom Nederland ondanks deze zorgen toch aan deze fondsen heeft
bijgedragen en welke concrete afspraken zijn gerealiseerd om fraude en corruptie met de fondsen te
voorkomen.

De beantwoording van de minister van Justitie en Veiligheid is op 27 oktober 2020 door de
commissies voor kennisgeving aangenomen, met dien verstande dat eventuele vervolgvragen zullen
worden betrokken bij de schriftelijke voorbereiding van het voorstel Invoeringswet Europees
Openbaar Ministerie.

lees meer
Invoeringswet Europees Openbaar Ministerie

Nationale parlementen bespreken de rechtsstaat in de EU

 29 oktober 2020 - Op 30 september 2020 publiceerde de Europese Commissie het eerste verslag
over de Rechtsstaat in de Europese Unie (EU). Het verslag en de bijbehorende landenrapporten zijn
in behandeling in de commissies voor Europese Zaken (EUZA) en voor Justitie en Veiligheid (J&V). 

De Commissie beoogt onder meer de nationale parlementen te betrekken bij het ontwikkelen van een
dialoogcultuur over de rechtsstaat in de lidstaten. Inmiddels hebben twee interparlementaire
activiteiten plaatsgevonden over het rechtsstaatverslag.

Een informeel videogesprek van de voorzitters van de commissies Europese Zaken van de nationale
parlementen vond plaats op donderdag 29 oktober 2020 met Vicevoorzitter Jourova en
Eurocommissaris Reynders. Hierin werd de methodologie van de opbouw en de hoofdlijnen van het
verslag toegelicht. EUZA-voorzitter Oomen-Ruijten (CDA) participeerde in dit gesprek.

De LIBE-commissie van het Europees Parlement organiseerde op 10 november 2020 te Brussel een
Interparlementaire commissiebijeenkomst (ICM) over het rechtsstaatverslag en de rol van nationale
parlementen. De leden Karimi (GroenLinks) en Rombouts (CDA) hebben hieraan digitaal
deelgenomen. 

De commissies EUZA en J&V vervolgen de behandeling van het verslag op 17 november 2020. 

Videoconference “For a social and fair Europe”

 9 november 2020 - Op maandag 9 november 2020 hebben de voorzitter van de vaste commissie
voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Eerste Kamerlid Sent (PvdA) en de ondervoorzitter
van die commissie, Eerste Kamerlid De Bruijn-Wezeman (VVD) deelgenomen aan de digitale
conferentie “For a social and fair Europe”. 

De EU-commissaris voor Werkgelegenheid en Sociale Rechten, Nicolas Schmidt en de
eurocommissaris voor Justitie, Didier Reynders, informeerden als hoofdsprekers de conferentie over
de diverse bewegingen in Europese Unie (EU)-verband en de plannen van de Europese Commissie
op diverse gebieden op het terrein van de commissie SZW. Vanuit het Europees Parlement waren
vicevoorzitter Klara Dobrev en europarlementariër Lara Wolters (S&D) uitgenodigd om hun
beschouwingen met de conferentie te delen. 

https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20201007/verslag_van_een_schriftelijk_2/document3/f=/vlcqgjyz4szt_opgemaakt.pdf
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35429_invoeringswet_europees
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0580&from=EN
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-rule-law-report-communication-and-country-chapters_en
https://www.eerstekamer.nl/persoon/m_g_h_c_oomen_ruijten_cda
https://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/interparliamentary-meetings.html
https://www.eerstekamer.nl/persoon/f_karimi_groenlinks
https://www.eerstekamer.nl/persoon/mr_dr_a_g_j_m_rombouts_cda
https://www.eerstekamer.nl/persoon/prof_dr_e_m_sent_pvda_6
https://www.eerstekamer.nl/persoon/r_g_de_bruijn_wezeman_vvd


In het eerste deel van de conferentie lag de focus in de discussie met name op de gevolgen in het
sociale domein van covid-19 per lidstaat. Tevens werd kort stilgestaan bij de recent gepresenteerde
ontwerprichtlijn die tot doel heeft een toereikend minimumloon voor werknemers in alle EU-lidstaten
te realiseren. Het tweede deel van de conferentie ging met name over de verantwoordelijkheid op
EU-niveau binnen de “global supply chains”. De vraag die voorlag is hoe de EU kan bijdragen aan
betere werkomstandigheden, ook in landen buiten de EU, zonder dat dit afbreuk doet aan het
concurrentievermogen. 

lees meer
COM(2020)682 - Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende
toereikende minimumlonen in de Europese Unie

Vragen over mededeling Europese onderwijsruimte

 10 november 2020 - Vanuit de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn vragen gesteld
aan de regering over de mededeling van de Europese Commissie met de titel 'De Europese
onderwijsruimte tegen 2025 tot stand brengen'.

In deze mededeling zet de Europese Commissie uiteen hoe zij de inspanningen kan intensiveren om
ervoor te zorgen dat binnen de gestelde termijn de genoemde onderwijsruimte tot stand komt. Daarbij
kiest de Commissie voor zes invalshoeken: kwaliteit, inclusie en gendergelijkheid, de groene en de
digitale transitie, leerkrachten en opleiders, hoger onderwijs en de geopolitieke dimensie.

De leden van de PvdA-fractie hebben, bijgestaan door de leden van de fractie van GroenLinks, onder
meer vragen gesteld over leesvaardigheid, voor- en vroegschoolse educatie en kinderopvang,
en gezamenlijke opleidingen en onderzoeks- en innovatieprogramma’s binnen de Europese Unie. De
leden van de PVV-fractie vinden, daarin bijgestaan door de leden van de FVD-fractie, dat sprake is
van een eenzijdige benadering, gericht op de groene economie en het klimaat. Zij stellen daarover
een aantal vragen.

lees meer
Dossier E200013 op de Europapoort

Vragen GroenLinks-fractie beantwoord over nieuwe EU-veiligheidsstrategie

 10 november 2020 - Met de publicatie van een mededeling op 24 juli 2020 heeft de Europese
Commissie de nadruk gelegd op enkele prioriteitsgebieden waarop de Europese Unie meerwaarde
kan bieden in ondersteuning en bij het bevorderen van de veiligheid van eenieder in de EU.

De vaste commissies voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad en voor Justitie en Veiligheid besloten deze
mededeling in behandeling te nemen.

Per brief van 14 oktober 2020 hebben de leden van de GroenLinks-fractie bij de minister van Justitie
en Veiligheid aandacht gevraagd voor bijvoorbeeld de klimatologische dreigingen die naast de in de
mededeling genoemde prioriteiten van invloed kunnen zijn op het veiligheidsbeleid. Ook zijn vragen
gesteld over de effecten van covid-19 in het veiligheidsdomein en de relatie tot het digitale domein.

De minister heeft op 3 november 2020 geantwoord. Het verslag schriftelijk overleg is op 10 november
2020 door de commissies voor kennisgeving aangenomen. 

lees meer
E200012 - Commissiemededeling: De EU-strategie voor de veiligheidsunie

CETA: Kamer wacht op nadere informatie

 12 november 2020 - De commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en
Ontwikkelingssamenwerking (BDO), die de goedkeuringwet inzake CETA - het handelsverdrag
tussen de Europese Unie (EU) en Canada - in behandeling heeft, besloot na uitvoerig beraad om per
brief van 23 oktober 2020 aanvullende informatie te vragen aan minister Kaag (Buitenlandse Handel
en Ontwikkelingssamenwerking).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0682&qid=1605169450239&from=NL
https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20201110/brief_aan_de_minister_voor
https://www.eerstekamer.nl/eu/europeesvoorstel/com_2020_625_commissiemededeling/document/f=/vld5hj6oqdb9.pdf
https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e200013_commissiemededeling_een
https://www.eerstekamer.nl/eu/europeesvoorstel/com_2020_605_mededeling_van_de/document/f=/vlc9i5xwwytv.pdf
https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20201103/verslag_van_een_schriftelijk_5/document3/f=/vldjerdrh3z3.pdf
https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e200012_commissiemededeling_de_eu


Het gaat om informatie over een - nog op te zetten - notificatiemechanisme waarmee
maatschappelijke organisaties klachten kunnen indienen over de naleving van de bepalingen van
handelsakkoorden. In de nadere memorie van antwoord had de regering aangegeven voor
een dergelijk mechanisme te willen pleiten bij de Europese Commissie. Dit was voor een
meerderheid van de Kamercommissie reden om de minister in een brief te vragen naar de uitwerking
van het mechanisme en de termijn waarop die uitwerking verwacht kan worden, zodat dit kan worden
betrokken bij de verdere behandeling van de goedkeuringswet.

Diverse fracties gaven aan geen prijs te stellen op deze nadere informatie en zich niet aan te sluiten
bij de genoemde brief.

Na ontvangst van de reactie van minister Kaag zal in de commissie BDO worden gesproken over de
verdere procedure.

lees meer
Goedkeuring Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada en de Europese Unie
(CETA)

Vragen PVV-fractie beantwoord over overdrachtstermijnen Dublin-verordening en vrijwillige
herplaatsing

 18 november 2020 - Op 14 september 2020 hebben de leden van de PVV-fractie enkele vragen
gesteld aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (J&V) naar aanleiding van de geannoteerde
agenda en het verslag van de informele digitale Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ)-Raad van 4 en
5 juni 2020 (32317, LD en LF).

De leden van de PVV-fractie stelden onder meer vragen over de overdrachtstermijnen die gelden
onder de huidige Dublin-verordening en de consequenties die volgen uit het feit dat voor Nederland
en de andere Dublinlidstaten geen mogelijkheden bestaan om de uiterste overdrachtstermijnen op te
schorten naar aanleiding van de covid-19 pandemie. Ook vroegen zij voor hoeveel vreemdelingen de
overdrachtstermijn is verlopen en daarmee de Dublinclaim is komen te vervallen. Verder stelden de
leden van de PVV-fractie vragen over de situatie langs de Centraal-Mediterrane Route en over
vrijwillige herplaatsing.

De commissie besprak op 10 november 2020 de beantwoording van de staatssecretaris van J&V en
de PVV-fractie gaf daarbij aan op dat moment geen nadere vragen te hebben. Het verslag schriftelijk
overleg (32317,  LM) is voor kennisgeving aangenomen.

Signalering

Vooruitblik op Europese werkzaamheden Eerste Kamer

 12 november 2020 -  

19 november 2020 
Digitale conferentie over migratie en asiel in Europa

30 november en 1 december 2020 
Videoconferentie COSAC

 

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.

https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20200918/nadere_memorie_van_antwoord/document3/f=/vlc6mytw27ye_opgemaakt.pdf
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20201023/brief_aan_de_minister_voor_bheno_2/document3/f=/vld9kx9oyea6.pdf
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35154_goedkeuring_brede
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20200525/brief_van_de_ministers_van_j_v_en/document3/f=/vl8zoh8qpczr_opgemaakt.pdf
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20200619/brief_van_de_ministers_van_j_v_en_2/document3/f=/vl9sf8f89yyz_opgemaakt.pdf
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20201104/verslag_van_een_schriftelijk_3/document3/f=/vldjenjbuzy6.pdf
http://www.euds.nl/eupdate/inschrijven


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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