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Uitgelicht...

Onderhoud EUpdate

 26 maart 2021 - Geachte lezer, 
  
Wegens onderhoud ontvangt u tijdelijk geen EUpdate. Onze excuses voor het ongemak.  
  
Voor actuele informatie over de Europese activiteiten van de Eerste Kamer kunt u de Europapoort
website raadplegen. 
Wilt u de eerdere nieuwsbrieven nog eens bekijken? Klik dan hier. 
  
Wij hopen u spoedig een nieuwe EUpdate te kunnen sturen. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
De redactie van de EUpdate 
 

Nieuws uit de Kamer

Nieuw Europees Werkprogramma van de Eerste Kamer

 23 maart 2021 - De Eerste Kamer stelde op 23 maart 2021 haar Europees Werkprogramma voor
2021 vast. Dit werd tijdens de plenaire vergadering als hamerstuk afgedaan. Elk jaar presenteert de
Europese Commissie haar Werkprogramma met daarin haar plannen voor het aankomende jaar. De
Eerste Kamer selecteert hieruit voorstellen die voor haar belangrijk zijn.

Dit jaar heeft de Eerste Kamer voorstellen geprioriteerd op het gebied van klimaat; digitalisering; de
voltooiing van de bankenunie; onderzoek, innovatie, onderwijs en jeugd; gezondheid, migratie en
misdaadbestrijding; en gelijke rechten en Europese democratie. Zodra de Europese Commissie een
van deze voorstellen publiceert, wordt dit voorstel besproken in de verantwoordelijke
vakcommissie(s). De commissie beslist dan of zij dit voorstel in behandeling neemt. Zij kan
bijvoorbeeld een brief met vragen sturen naar de minister, om het optreden van het kabinet in de
Raad van de EU te controleren, of vragen stellen aan de Europese Commissie voor verdere
onderbouwing van het voorstel. 

Voor Europese voorstellen die de Kamercommissies in behandeling nemen worden e-dossiers
aangemaakt. Hierin vindt u informatie over de behandeling van een Europees voorstel in de Eerste

https://www.euds.nl/print/eupdate/2020-2021/nr-4#art2789
https://www.euds.nl/print/eupdate/2020-2021/nr-4#art2790
https://www.eerstekamer.nl/eu/
https://www.euds.nl/nieuwsbriefarchief
https://www.eerstekamer.nl/eu/intern_stuk/20210324/prioritaire_voorstellen_europees/f=/vlhdkjekluyo.pdf
https://www.eerstekamer.nl/eu/vaste_commissies
https://www.eerstekamer.nl/eu/edossiers


Kamer. Daarnaast ziet u in dit e-dossier ook hoe de behandeling van het voorstel in de Tweede
Kamer, de Raad van de EU en het Europees Parlement verloopt, en treft u de standpunten van de
Nederlandse regering en de andere EU-lidstaten aan.

lees meer
Werkprogramma van de Europese Commissie
Europese werkwijze van de Eerste Kamer

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/edossier/e200014_werkprogramma_2021_van_de
https://www.eerstekamer.nl/eu/thema/europese_werkwijze_van_de_eerste
http://www.euds.nl/eupdate/inschrijven
mailto:europapoort@eerstekamer.nl

