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Uitgelicht...

Interparlementaire bijeenkomst COVID-19

 7 september 2020 - Op 7 september 2020 vond een interparlementaire videoconferentie plaats over
de COVID-19-pandemie. Namens de Eerste Kamer nam de ondervoorzitter van de commissie voor
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, senator Van Pareren (FVD), deel aan de conferentie “Europe in
the pandemic: research and  innovation for a more resilient health system”. De Tweede Kamer werd
vertegenwoordigd door 50PLUS-Kamerlid Van Otterloo.

Tijdens de eerste sessie stond de balans tussen solidariteit en soevereiniteit centraal. Uit de
discussie kwam onder meer naar voren dat de schaal van de pandemie samenwerking vereist, maar
dat zou dan wel op dezelfde manier moeten gebeuren om cijfers en resultaten te kunnen vergelijken.
Het belang van notificatie-app’s ter voorkoming van een tweede golf werd ook genoemd, waarbij
werd benadrukt dat die grensoverschrijdend zouden moeten werken.

Eerste Kamerlid Van Pareren vroeg aandacht voor de communicatie met de bevolking: hoe hou je de
steun van de bevolking, zonder dat daarbij teveel angst gezaaid wordt? Geconcludeerd werd dat de
situatie serieus is, maar dat iedereen een steentje kan bijdragen en dat we het samen moeten
oplossen.

Tijdens de tweede sessie werd ingegaan op grensoverschrijdende samenwerking en onderzoek. Zijn
er voldoende middelen beschikbaar en volstaan de bestaande Europese onderzoeksnetwerken om
kennis over COVID-19 uit te wisselen en eventuele toekomstige pandemieën het hoofd te bieden?
Naar voren kwam onder meer dat wetenschap een belangrijke sleutel is in het beleid, maar dat het
aan de politiek is om iets met die informatie te doen.

Commissies EZK/LNV en EUZA in gesprek met Frans Timmermans over Europees
Klimaatbeleid

 22 september 2020 - De commissies voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Europese Zaken (EUZA) hebben dinsdag 22 september
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jongstleden mondeling overleg gevoerd met Frans Timmermans, uitvoerend vicevoorzitter van de
Europese Commissie, over de Europese klimaatplannen. De commissies spraken met
eurocommissaris Timmermans via een videoverbinding.

Het gesprek ging onder meer over plannen van de Europese Commissie waarover de commissies
eerder schriftelijk overleg hebben gevoerd, zoals de Europese Klimaatwet (E200007) en de Europese
Green Deal (E200001). Verder is gesproken over het op 17 september jongstleden aangekondigde
Klimaatdoelstellingsplan voor 2030 van de Europese Commissie, waarin de doelen voor reductie van
CO2-emissies nog verder zijn aangescherpt. Ook is een aantal vragen gesteld over het hiermee
samenhangende Europese landbouwbeleid en de gevolgen ervan voor de Europese boeren.

Het gesprek is terug te kijken via deze link. Daarnaast zal er een woordelijk verslag op de website
van de Eerste Kamer beschikbaar worden gesteld. Dit verslag zal onder andere in dossier E200001
te raadplegen zijn.

De Eerste Kamer heeft eerder dit jaar een subsidiariteitsbezwaar naar de Europese
Commissie gestuurd naar aanleiding van het voorstel voor de Europese klimaatwet (zie
kamerstuk 35448, D). Daarnaast heeft de commissie EZK/LNV vragen gesteld in het kader van de
politieke dialoog inzake de Klimaatwet (zie kamerstuk 35448, E).

Op 10 augustus 2020 heeft de Europese Commissie in één brief gereageerd op de politieke dialoog
en het subsidiariteitsbezwaar (zie kamerstuk 35448, H). De Commissie geeft onder meer aan nota te
nemen van het oordeel van de Eerste Kamer dat het voorstel niet voldoet aan de beginselen van
subsidiariteit en evenredigheid, alsmede van de bezwaren van de Eerste Kamer met betrekking tot
de rechtsgrondslag van het voorstel en de bevoegdheidsdelegatie voor gedelegeerde handelingen.
Daarbij geeft de Commissie tegelijkertijd aan waarom die keuzes zijn gemaakt. De commissie
EZK/LNV besloot op 8 september jongstleden ook deze brief te betrekken bij het gesprek met Frans
Timmermans.  

 

lees meer
Zie dossier E200001 op de Europapoort
Zie dossier E200007 op de Europapoort
Video van het gesprek met uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie, Frans
Timmermans, over het Europees Klimaatbeleid
zie eerder
Eerste Kamer dient subsidiariteitsbezwaar in over Europese Klimaatwet (nieuwsbrief EUpdate nr. 6 -
2019 - 2020)

Nieuws uit de Kamer

Beantwoording vragen minimumnormen rechten, ondersteuning en bescherming slachtoffers
van strafbare feiten

 8 september 2020 - De fractieleden van D66 en GroenLinks hebben op 24 juni 2020 gezamenlijk
vragen gesteld aan de minister voor Rechtsbescherming over het verslag van de Europese
Commissie inzake de tenuitvoerlegging van de richtlijn tot vaststelling van minimumnormen voor de
rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten.

De minister heeft op 18 augustus 2020 geantwoord. In zijn brief gaat hij onder meer in op de
gevolgen van het houden van zittingen via een videoverbinding voor het spreekrecht van slachtoffers,
het informeren van slachtoffers over de strafzaak en het detentieverloop, en aparte wachtruimtes
voor slachtoffers in gerechtsgebouwen.

De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft in haar bijeenkomst van 8 september
jongstleden de brief besproken en besloten deze voor kennisgeving aan te nemen.

De voornoemde richtlijn biedt een kader waarbinnen lidstaten, ongeacht het delict of de
omstandigheden, rekening moeten houden met de uiteenlopende behoeften van slachtoffers. Het
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verslag van de Europese Commissie, van 11 mei 2020, bevat een beoordeling in hoeverre lidstaten
de nodige maatregelen hebben genomen om te voldoen aan deze richtlijn.

lees meer
Zie dossier E200008 op de Europapoort

Nieuws uit Europa

Kamerleden nemen deel aan digitale conferentie Europees buitenland- en defensiebeleid

 4 september 2020 - Op vrijdag 4 september jl. hebben leden van de Eerste en Tweede Kamer
deelgenomen aan een interparlementaire conferentie over het Europees Buitenland-, Veiligheids- en
Defensiebeleid.

Vanuit de Eerste Kamer namen senator Van Apeldoorn (SP, voorzitter commissie voor Buitenlandse
Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking(BDO)) en senator Van Ballekom (VVD,
ondervoorzitter commissie BDO) deel aan de conferentie.

Op het programma stonden een vraag-antwoordsessie met de EU-Hoge Vertegenwoordiger voor het
Buitenland- en Veiligheidsbeleid, Josep Borrell, en een discussie over Europese
defensiesamenwerking. 

De conferentie, die elk half jaar plaatsvindt onder de vlag van het land dat op dat moment het EU-
voorzitterschap draagt, vond vanwege de coronacrisis op digitale wijze plaats en niet, zoals
oorspronkelijk gepland, in de Duitse hoofdstad Berlijn.

COSAC Voorzittersbijeenkomst

 14 september 2020 - Bij de aanvang van het Duitse Voorzitterschap is wegens de coronamaatregelen
besloten om de interparlementaire conferenties in september niet op locatie in Berlijn te laten
plaatsvinden. De Voorzittersbijeenkomst van COSAC, de Conferentie van de commissies Europese
Zaken van de parlementen in de Europese Unie, ging daarom door in de vorm van een
videoconferentie. Voor de Eerste Kamer nam senator Backer (D66) deel. 

De conferentie begon met een uiteenzetting door Heiko Maas, minister van Buitenlandse Zaken, over
de prioriteiten in het Duitse Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. De hoofdprioriteit is
op dit moment de Europese Unie zo goed mogelijk door de pandemie te leiden, met daarbij ook
aandacht voor onder andere innovatie, duurzaamheid en een rechtvaardig Europa. 

Uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans, leidde een sessie in over
de gevolgen van de coronacrisis en de lessen die uit de pandemie kunnen worden geleerd. Hij
noemde de conclusies die de Europese Raad in juni 2020 heeft aangenomen over het meerjarig
financieel kader voor 2021-2027 en het herstelplan 'Next Generation EU' een 'historische stap naar
herstel'. In het debat dat erop volgde werd met name ook gerefereerd aan de aspecten van
duurzaamheid en digitalisering die onderdeel uitmaken van het economisch herstel.

Signalering

Vooruitblik op Europese werkzaamheden Eerste Kamer

 24 september 2020 -  

28 en 29 september 2020 
Digitale bijeenkomst van de Joint Parliamentary Scrutiny Group (JPSG) Europol

5 oktober 2020 
Digitale interparlementaire conferentie European Green Deal and Common Agricultural Policy: For a
sustainable and climate-neutral Europe
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11 oktober 2020 
Digitale interparlementaire conferentie over stabiliteit, economische coördinatie en bestuur in de
Europese Unie 

Nieuwe Europese wetsvoorstellen en mededelingen

 24 september 2020 - 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 39
Week 38
Week 36

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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