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Uitgelicht...

Verzamelwet Brexit aanvaard

 26 maart 2019 - Dinsdag 26 maart 2019 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Wijziging van enige wetten en het treffen van
voorzieningen in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, oftewel Verzamelwet Brexit

(https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35084_verzamelwet_brexit) . De fracties van VVD, D66, CDA, PvdA, ChristenUnie, SGP, 50PLUS en OSF stemden voor,

de fracties van PVV, SP, GroenLinks en PvdD stemden tegen.

Tijdens het plenaire debat over het wetsvoorstel op 19 maart hadden een aantal senatoren grote zorgen geuit over het zogenaamde artikel X uit het

wetsvoorstel dat de regering in noodsituaties verregaande bevoegdheden geeft. De Eerste Kamer had op 5 maart de Raad van State om Voorlichting
(https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20190305/kamer_vraagt_rvs_voorlichting_over)  (advies) gevraagd, onder meer over de mogelijke noodzaak van (aanvullende)

nationale regelgeving in het geval van een Brexit mét en zonder een terugtrekkingsakkoord met het Verenigd Koninkrijk. Het antwoord van de Raad

van State (https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20190315/voorlichting_raad_van_state_over)  was voor sommigen Eerste Kamerleden toereikend, anderen waren nog

steeds van mening dat artikel X een aantasting van de parlementaire democratie vormt.

De motie-Van Apeldoorn c.s. (https://www.eerstekamer.nl/motie/motie_van_apeldoorn_sp_c_s_over_5) , die de regering verzocht de noodsituaties waarop zij artikel

X van toepassing acht nader te specificeren, en artikel X niet in werking te laten treden voordat zij deze nadere invulling heeft voorgelegd aan beide
Kamers, werd verworpen. 

lees meer
Verzamelwet Brexit aanvaard (https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20190326/verzamelwet_brexit_aanvaard)

Motie tijdens debat Verzamelwet Brexit (https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20190319/motie_tijdens_debat_verzamelwet)

Kamer vraagt RvS voorlichting over Brexitvoorstel (https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20190305/kamer_vraagt_rvs_voorlichting_over)

Voorlichting Raad van State over Brexit-vragen Kamer (https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20190315/voorlichting_raad_van_state_over)

Nieuws uit de Kamer

Aanvullende vragen over Handelsverdrag EU-Vietnam

 27 februari 2019 - De fractie van de Partij voor de Dieren heeft, naar aanleiding van de antwoorden van de regering op eerder gestelde vragen, op 27
februari 2019 nadere vragen (https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20190227/nadere_schriftelijke_vragen_inzake) gesteld ten aanzien van de

Investeringsbeschermingsovereenkomst en een Vrijhandelsovereenkomst van de EU met Vietnam.

De leden van de PvdD-fractie stellen de regering met name vragen op het vlak van milieu en dierenwelzijn. Zo wordt onder meer gevraagd hoe wordt
voorkomen dat Vietnamese boeren worden weggeconcurreerd doordat het overschot van de in Nederland geproduceerde kip goedkoop op de markt

wordt gebracht in Vietnam.

lees meer
Zie E180032 op de Europapoort (https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e180032_voorstellen_voor_een)

Kamerleden bij conferentie Europees buitenland- en defensiebeleid

 6 maart 2019 - Van 6 tot 8 maart 2019 vond in de Roemeense hoofdstad Boekarest de halfjaarlijkse conferentie over het Europees

Gemeenschappelijk Buitenland- en Veiligheidsbeleid (GBVB) en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) plaats. Tijdens deze
conferentie, die traditioneel elk half jaar plaatsvindt in het land dat op dat moment het EU-voorzitterschap draagt, komen nationale parlementsleden
van alle EU-lidstaten samen om te spreken over deze onderwerpen.

Tijdens de plenaire sessies van de conferentie werd onder meer gesproken over het strategische belang van de Zwarte Zee, over het Europese
perspectief van de landen op de Westelijke Balkan en over de relatie van de EU met de landen van het Oostelijk Partnerschap. Daarnaast werd in
diverse workshops gesproken over thema’s als cybersecurity, militaire mobiliteit en de toekomst van het Europees buitenland- en defensiebeleid na de

Brexit.

De Nederlandse delegatie bij de conferentie werd geleid door Tweede Kamerlid Pia Dijkstra
(https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/alle_kamerleden/dijkstra-pa-d66) , voorzitter van de Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken (D66).

Daarnaast namen deel de Eerste Kamerleden Janny Vlietstra (https://www.eerstekamer.nl/eu/persoon/j_g_vlietstra_pvda) (PvdA, voorzitter commissie BDO) en

Sybe Schaap (https://www.eerstekamer.nl/eu/persoon/prof_dr_ing_s_schaap_vvd) (VVD, vicevoorzitter commissie BDO) en de Tweede Kamerleden Aukje de Vries

(https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/alle_kamerleden/vries-de-vvd) (VVD, voorzitter commissie voor Defensie) en Sven Koopmans

(https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/alle_kamerleden/koopmans-smg-vvd) (VVD).

Nadere vragen over bestrijding online-desinformatie
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 13 maart 2019 - De vaste commissies voor Justitie en Veiligheid (J&V), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(EZK/LNV), en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) hebben op 13 maart 2019

brieven met nadere vragen gestuurd over de bestrijding van online-desinformatie. Zij deden dat naar aanleiding van een brief
(https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20180903/verslag_van_een_schriftelijk_4) van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en een

brief (https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20190125/verslag_van_een_schriftelijk_6/document3/f=/vkwmo1n88ty5_opgemaakt.pdf) van de Europese Commissie.

De leden van de PVV-fractie hebben de minister van BZK gevraagd (https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20190313/brief_aan_de_minister_van) naar de inzet

van zogenoemde fact-checkers: hoe worden zij geselecteerd en wie controleert hen? Dezelfde fractieleden hebben aan de Europese Commissie onder
meer de vraag (https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20190313/brief_aan_de_europese_commissie) gesteld op basis van welke grondslag de Europese

Commissie zich het recht voorbehoudt, indien zij iets onjuist of misleidend vindt en/of waarvan zij meent dat dit onder haar bevoegdheid valt, dat
kenbaar te maken. Ook wordt gevraagd aan de Europese Commissie waarom zij van mening is dat desinformatie een steeds groter wordende
uitdaging vormt. Wat is het verschil tussen de uitdaging voorheen en nu?

Op 26 april 2018 publiceerde de Europese Commissie een mededeling
(https://www.eerstekamer.nl/eu/europeesvoorstel/com_2018_236_mededeling_van_de/document/f=/vkofi0gpyur8.pdf) met een benadering voor de bestrijding van online-

desinformatie. In deze mededeling formuleert zij haar standpunten over de uitdagingen die met online-desinformatie gepaard gaan. De belangrijkste

overkoepelende beginselen en doelstellingen voor maatregelen om het publiek bewust te maken van desinformatie en het fenomeen doeltreffend te
bestrijden, worden uiteengezet.

lees meer
Zie dossier E180014 op de Europapoort (https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e180014_commissiemededeling_inzake)

zie eerder
Bespreking brieven bestrijding online-desinformatie (nieuwsbrief EUpdate nr. 6 - 2018 - 2019) (https://www.euds.nl/node/2584#art2575)

Werkbezoek commissie Europese Zaken aan Franse Senaat

 14 maart 2019 - Op uitnodiging van de commissie voor Europese Zaken van de Franse senaat bracht een delegatie vanuit de vaste commissie voor

Europese Zaken op woensdag 13 en donderdag 14 maart een werkbezoek aan Parijs. De delegatie stond onder leiding van
commissievoorzitter Bastiaan van Apeldoorn (https://www.eerstekamer.nl/eu/persoon/prof_dr_e_b_van_apeldoorn_sp)  (SP) en bestond daarnaast uit plv.

commissievoorzitter André Postema (https://www.eerstekamer.nl/eu/persoon/drs_a_postema_pvda)  (PvdA) en de leden Joris Backer

(https://www.eerstekamer.nl/eu/persoon/jhr_mr_j_p_backer_d66)  (D66) en Frits Lintmeijer (https://www.eerstekamer.nl/eu/persoon/drs_f_c_w_c_lintmeijer_groenlinks)

(GroenLinks). 

De delegatie had op donderdagochtend een uitgebreid overleg met vijftien Franse senatoren van de commissie voor Europese Zaken, voorgezeten

door de vice-voorzitter van deze Franse Senaatscommissie, Reichardt. Er werd onder andere gesproken over het Meerjarig Financieel Kader voor
2021-2027, over de Brexit en de gevolgen daarvan voor de beide landen en de EU, en over fiscaliteit en de mogelijkheid en/of wenselijkheid van de
coördinatie van de verschillende fiscale regimes van de EU-lidstaten De delegaties wisselden bovendien van gedachten over het belang van de EU als

waardengemeenschap, onder andere toegespitst op de bescherming van de rechtsstaat in Europa, en over de democratische legitimiteit van Europese
besluitvorming.

De delegatie is vervolgens ontvangen door de heer Lozach, voorzitter van de vriendschapsgroep Frankrijk-Nederland. 

Het middagprogramma van de delegatie bestond uit een werkbezoek aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)
voor gesprekken met onder andere de plaatsvervangend Secretaris-Generaal van de OESO, Schuknecht, over met name digitaledienstenbelasting en
met het hoofd van de afdeling Werkgelegenheid, Arbeid en Sociale Zaken van de OESO, Scarpetta, over inkomensongelijkheid en intergenerationele

mobiliteit in Nederland in internationaal vergelijkend perspectief. 

lees meer
Werkbezoek commissie Europese Zaken aan Franse Senaat (https://www.eerstekamer.nl/eu/nieuws/20190315/werkbezoek_commissie_europese)

Schriftelijke vragen VN Migratiecompact en VN Vluchtelingencompact

 25 maart 2019 - De commissie I&A/JBZ heeft nadere vragen gesteld over het VN Compact inzake migratie en het VN compact inzake vluchtelingen.

VN Migratiecompact 
De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft enkele brieven gestuurd in reactie op vragen van de commissie I&A/JBZ over het Compact voor
veilige, geordende en reguliere migratie. De staatssecretaris heeft op 17 december 2019

(https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20181218/verslag_van_een_schriftelijk) en op 7 februari 2019

(https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20190207/verslag_van_een_schriftelijk_2) vragen van de commissie beantwoord, en ter informatie heeft hij op 7 januari

2019 een afschrift van zijn brief (https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20190107/brief_van_de_staatssecretaris_van) aan de Tweede Kamer gestuurd over de

standpuntverklaring van het VN Migratiecompact. De fracties van PVV en SP besloten nog nadere vragen te willen stellen naar aanleiding van deze
brieven. De brief met vragen is op 25 maart 2019 naar de staatssecretaris van J&V verstuurd.

De leden van de PVV-fractie vragen onder andere aan de staatssecretaris of hij een volledig overzicht kan geven van de organisaties met wie de

Nederlandse overheid over het GCM contact heeft gehad. De leden van de SP-fractie stellen met name vragen over de belangen van het kind bij
asielprocedures. Deze fractieleden vragen onder andere in hoeveel gevallen bij asielprocedures door de rechter de Kinderbescherming of een andere
deskundige werd ingeschakeld om specifiek de belangen van de betrokken kinderen te wegen.

VN Vluchtelingencompact 
De commissie besprak op 19 maart 2019 de brief
(https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20190228/verslag_van_een_nader_schriftelijk/document3/f=/vkwejiyudvwa_opgemaakt.pdf) van de minister voor Buitenlandse

Handel en Ontwikkelingssamenwerking waarin zij vragen van de commissie over het VN Vluchtelingencompact heeft beantwoord. De fractieleden van
de PVV gaven aan naar aanleiding hiervan nog enkele vervolgvragen te willen stellen. Zij stellen onder andere vragen over het terugsturen van
vluchtelingen naar hun land van herkomst en het onderscheid en samenhang tussen dit Vluchtelingencompact en het compact inzake Migratie. De

brief (https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20190326/brief_aan_de_minister_voor) is op 25 maart 2019 naar de minister voor BHO verstuurd.

lees meer
Zie dossier E180019 op de Europapoort (https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e180019_voorstellen_betreffende_de)

Schriftelijke vragen Mededeling efficiënter wetgeven op gebied van belastingen

 26 maart 2019 - De commissies voor Financiën en voor Europese Zaken hebben vragen gesteld over de commissiemededeling inzake het efficiënter

wetgeven op het gebied van belastingen (Zie E190004 (https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e190004_commissiemededeling_naar) ).

De Europese Commissie publiceerde deze mededeling op 15 januari 2019. Hierin benadrukt de Commissie dat de afgelopen jaren het
unanimiteitsvereiste de vooruitgang belemmerd heeft op het gebied van belangrijke fiscale initiatieven die nodig zijn om de eengemaakte markt te

versterken en het concurrentievermogen van de EU te stimuleren. Derhalve wordt in deze mededeling voorgesteld om voor bepaalde fiscale
aangelegenheden door middel van een stapsgewijze transitie over te schakelen op besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid van stemmen
(QMV).

In het BNC-fiche dat op 15 februari jl. is ontvangen geeft de regering aan zeer kritisch te zijn over het voorstel van de Europese Commissie. De
commissies besloten op 5 maart 2019 vragen te stellen aan de regering. Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering is geleverd door de leden
van de fracties van het CDA en de PvdA. Op 15 maart 2019 is de brief met vragen verstuurd.

In deze brief (https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20190315/brief_aan_de_staatssecretaris_van) willen de leden van de fractie van de CDA onder andere graag

weten of er niet een nuance mogelijk is tussen de onderwerpen btw, btw-fraude, energiebelastingen, digitale belasting enerzijds, waarbij
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overschakeling op QMV niet zondermeer zou moeten worden afgewezen, en de directe belastingen anderzijds. De leden van de PvdA-fractie stellen
vragen over de Tobintaks of financiële transactietaks (FTT) en het gebruik van het vetorecht door lidstaten.

lees meer
Zie E190004 op de Europapoort (https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e190004_commissiemededeling_naar)

Antwoord op vragen inzake investeringsplan voor Europa

 26 maart 2019 - De minister van EZK heeft vragen van de commissie EZK/LNV beantwoord over de commissiemededeling inzake een investeringsplan
voor Europa (zie E190002 (https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e190002_commissiemededeling_inzake) ). De Europese Commissie publiceerde deze mededeling

op 22 november 2018. Hierin kijkt de Commissie terug op het Europees Fonds voor Strategische Investeringen ('plan-Juncker') dat eind 2014 is
voorgesteld.

De commissie besloot op 5 februari 2019 hierover vragen te stellen aan de regering. Inbreng voor schriftelijk overleg is geleverd door de fracties van

D66 en PvdA, waarna op 22 februari 2019 de brief met vragen naar de minister van Economische Zaken en Klimaat is verstuurd. Op 22 maart 2019
stuurde de minister zijn beantwoording (https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20190325/verslag_van_een_schriftelijk_3) .

De D66-fractieleden stelden vragen over de subsidieverstrekking van 100 miljoen euro aan het Bulgaarse bedrijf Biovet en in hoeverre dit bedrijf

voldoet aan de voorwaarden voor steun uit het Europese Investeringsfonds. De minister antwoordde dat het feit dat Biovet financiering uit EFSI heeft
ontvangen, betekent dat er sprake was van marktfalen of suboptimale investeringssituaties. De diergeneesmiddelen die het bedrijf Biovet produceert,
moeten voor gebruik in Bulgarije en in de EU een markttoelating hebben volgens de EU-regelgeving en worden hiervoor beoordeeld op

werkzaamheid, veiligheid (inclusief milieubeoordeling) en kwaliteit. Deze beoordeling wordt uitgevoerd door de betrokken toelatingsautoriteit(en) van
de lidsta(a)t(en), waar het bedrijf de diergeneesmiddelen op de markt wil zetten.

De leden van de PvdA-fractie stelden vragen over InvestEU, als opvolger van het Europees Fonds voor Strategische Investeringen. Zij wilden onder

andere graag weten hoe de regering de relatie ziet tussen Invest-NL en InvestEU. De minister antwoordde hierop dat voor Nederland het van groot
belang is dat er een effectieve en efficiënte samenwerking plaats gaat vinden met de nationale instellingen die gelijke doelen nastreven – zoals het
voorziene Invest-NL in Nederland – als de «uitvoeringspartners» van dit InvestEU-programma.

De commissie besprak het verslag van een schriftelijk overleg op 26 maart 2019 (https://www.eerstekamer.nl/eu/korteaantekening/20190326_ezk_lnv)  en besloot

het voor kennisgeving aan te nemen.

lees meer
Zie dossier E190002 op de Europapoort (https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e190002_commissiemededeling_inzake)

Nieuws uit Europa

Laatste fase mandaat Europees Parlement - een eindsprint?

 28 maart 2019 - De plenaire sessie van het Europees Parlement (EP) in Straatsburg bestond deze week vooral uit het - indien mogelijk - afronden van
Europese wetgevende voorstellen. Hoewel blijkt dat de lastige dossiers voor het laatst worden bewaard, zoals het copyrightdossier en het

zomertijddossier (beiden nu akkoord in eerste lezing), is daarin nog onderscheid te maken in de moeilijkheidsgraad. 

Verreweg een van de lastigste dossiers voor het Europees Parlement om haar positie op vast te leggen blijkt het Mobiliteitspakket I te zijn. Dit dossier
gaat over detachering van bus- en vrachtwagenchauffeurs, rij- en rusttijden - waarop Nederlander Wim van de Camp rapporteur is - en cabotage. Al

maandenlang worden op deze drie dossiers compromisteksten voorbereid en ter stemming voorgelegd, maar al meerdere keren halen deze
compromissen geen meerderheid in het Europees Parlement. Vanwege een diepe kloof tussen de centrale lidstaten en de periferie en tussen Oost- en
West-Europa is een akkoord nog niet in zicht.

Terwijl een deel van het EP pleit voor gelijk loon voor gelijk werk, verbetering van arbeidsomstandigheden en tegengaan van illegale activiteiten,
verwijt een ander deel dat de Westelijke lidstaten hun eigen bestuurders beschermen en eerlijke concurrentie tegengaan. Deze week werden bijna
1600 amendementen ingediend voor plenaire stemming, terwijl de leden van het EP twee uur de tijd kregen om ze te beoordelen. De Voorzitter van

het EP, Tajani, heeft de stemming over de amendementen terugverwezen naar de commissie Transport.

Inmiddels dringt de tijd, halverwege april vindt de laatste plenaire zitting plaats van het Europees Parlement. Wetgeving die dan niet akkoord is wordt
doorgeschoven naar het nieuwe EP dat mogelijk een heel andere samenstelling zal hebben dan het huidige, en dan ook kan besluiten wetgeving niet

langer in behandeling te nemen. 

Signalering

Nieuwe Europese wetsvoorstellen en mededelingen

 27 maart 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 11 (https://www.eerstekamer.nl/intern_stuk/20190328/overzicht_van_nieuwe_europese/f=/vkx6e2ka724d.pdf)

Week 12 (https://www.eerstekamer.nl/intern_stuk/20190328/overzicht_van_nieuwe_europese_2/f=/vkx6e2zdlwfy.pdf)

Week 13 (https://www.eerstekamer.nl/intern_stuk/20190328/overzicht_van_nieuwe_europese_3/f=/vkx6e3cm7op3.pdf)

Vooruitblik op Europese werkzaamheden Eerste Kamer

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

2 april 2019  
Mondeling overleg met de staatssecretaris van J&V over de stand van de onderhandelingen over het gemeenschappelijk Europees Asielstelsel (GEAS)

23 april 2019  
Mondeling overleg ministers EZK en FIN over Europees Semester 2019 (kamerstukken CXXXI)

Colofon

Via deze link (http://www.euds.nl/eupdate/inschrijven)  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.

https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e190004_commissiemededeling_naar
https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e190002_commissiemededeling_inzake
https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20190325/verslag_van_een_schriftelijk_3
https://www.eerstekamer.nl/eu/korteaantekening/20190326_ezk_lnv
https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e190002_commissiemededeling_inzake
https://www.eerstekamer.nl/intern_stuk/20190328/overzicht_van_nieuwe_europese/f=/vkx6e2ka724d.pdf
https://www.eerstekamer.nl/intern_stuk/20190328/overzicht_van_nieuwe_europese_2/f=/vkx6e2zdlwfy.pdf
https://www.eerstekamer.nl/intern_stuk/20190328/overzicht_van_nieuwe_europese_3/f=/vkx6e3cm7op3.pdf
http://www.euds.nl/eupdate/inschrijven


Aan de informatie in deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. 
Vragen en suggesties over de inhoud kunt u mailen aan de redactie (mailto:europapoort@eerstekamer.nl) .

mailto:europapoort@eerstekamer.nl

