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Uitgelicht...

Inbrengdata over Europese voorstellen

 13 september 2011 - Tijdens de eerste vergadering na het zomerreces is er in verschillende Eerste
Kamercommissies gesproken over Europese voorstellen die net vóór of in het zomerreces zijn
gepubliceerd. Er zijn vooral veel data vastgesteld waarop de Kamerleden inbreng kunnen leveren
voor een brief aan de regering of een brief aan de Europese Commissie.

Hieronder volgen de inbrengdata voor EU-gerelateerde onderwerpen:

In de commissies voor I&A/JBZ en V&J hebben leden van diverse fracties aangegeven uiterlijk
22 september inbreng te zullen leveren voor een brief aan de regering inzake het voorstel over
het recht op een advocaat en communicatie in strafrechtelijk procedures;
De commissie voor I&A/JBZ zal op 27 september naar verwachting een conceptbrief aan de
minister van V&J bespreken over de visie van de regering op het 'stapelen' van Europese
antiterrorismemaatregelen waarbij persoongegevens van burgers worden gebruikt;
In de commissie voor EL&I wordt op 4 oktober inbreng geleverd voor een brief aan de regering
over het pakket aan maatregelen rondom het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB);
De commissie voor Financiën levert op 4 oktober inbreng ten aanzien van de voorstellen voor
een richtlijn en een verordening inzake een kapitaaleisenraamwerk voor banken en
beleggingsondernemingen;
Op 25 oktober kunnen leden van de commissie voor I&A/JBZ inbreng leveren voor een brief
over het Europees programma voor het traceren van terrorismefinanciering.

 

lees meer
Richtlijn inzake recht op een advocaat
Gebruik van persoonsgegevens in strijd tegen terrorisme
Mededeling over hervorming van het GVB
Verordening inzake het GVB
Verordening houdende een gemeenschappelijke marktverordening voor visserijproducten
Mededeling inzake externe dimensie van het GVB
Verslag over visstanden in het kader van het GVB

https://www.euds.nl/print/eupdate/2010-2011/nr-12-0#art1048
https://www.euds.nl/print/eupdate/2010-2011/nr-12-0#art1050
https://www.euds.nl/print/eupdate/2010-2011/nr-12-0#art1053
https://www.euds.nl/print/eupdate/2010-2011/nr-12-0#art1047
https://www.euds.nl/print/eupdate/2010-2011/nr-12-0#art1051
https://www.euds.nl/print/eupdate/2010-2011/nr-12-0#art1049
http://www.eerstekamer.nl/eu/vaste_commissies
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e110029_voorstel_voor_een
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e110005_richtlijn_voor_het_gebruik
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e110036_europese
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e110037_voorstel_voor_een
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e110038_voorstel_voor_een
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e110039_europese
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e110040_verslag_inzake


Richtlijn inzake een kapitaaleisenraamwerk voor banken en beleggingsondernemingen
Verordening inzake een kapitaaleisenraamwerk voor banken en beleggingsondernemingen
Europees programma traceren terrorismefinanciering

Nieuws uit de Kamer

Kamerleden brengen werkbezoek aan Schiphol

 5 september 2011 - Leden van de vaste commissies voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad en voor
Veiligheid en Justitie brachten op uitnodiging van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en
Veiligheid (NCTV) een werkbezoek aan Schiphol. Het werkbezoek stond in het teken van het gebruik
van passagiersgegevens door politie en justitie. Doel van de bijeenkomst was vooral het verkrijgen
van feitelijke informatie over het gebruik van deze gegevens. De deelnemende leden volgden
presentaties van het UK Borders Agency, de Europese Commissie, de Douane en de Koninklijke
Marechaussee. Ook de AIVD, de Programmadirectie Identiteitsmanagement en Immigratie van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de KLM gaven informatie over hun
ervaringen en wensen met betrekking tot het gebruik van passagiersgegevens. Na afloop van de
presentaties bezochten de Kamerleden het API-centrum op het Schipholterrein, waar zij werden
voorgelicht over het gebruik van Advance Passenger Information; het gaat hier om bepaalde vlucht-
en passagiersgegevens die vanaf het inchecken beschikbaar zijn. Ten slotte brachten de Kamerleden
een bezoek aan het Passengers Operations Centre van de Douane. Hier spraken zij onder meer over
het aanmaken en gebruiken van profielen.

Rapport senator Kox basis voor advies over Palestijnse status bij PACE

 22 september 2011 - De Political Affairs Committee van de Parlementaire Assemblee van de Raad
van Europa (PACE) heeft positief geadviseerd over het voorstel om de Palestijnse Nationale Raad de
status van 'Partner for Democracy' te verlenen. De assemblee zal tijdens haar plenaire vergadering in
oktober een besluit nemen over deze voordracht.

De Political Affairs Committee heeft haar advies uitgebracht op basis van een rapport samengesteld
onder leiding van de Nederlandse senator Tiny Kox. Hij is namens de Eerste Kamer afgevaardigd
naar de Assemblee van de Raad van Europa.

Volgens Kox (fractievoorzitter van de SP in de senaat) zal de status van 'Partner for Democracy' als
die wordt toegekend een belangrijke aansporing zijn voor de Palestijnse Autoriteit om de
democratische waarden te waarborgen en de mensenrechten in de Palestijnse gebieden te
eerbiedigen. "Op een moment dat de bevolking in meerdere Arabische landen uiting geeft aan haar
steun voor politieke vrijheden en de democratische rechtsstaat, is het van groot belang dat de
Palestijnse autoriteiten morele steun ondervinden bij de ontwikkeling van politieke en bestuurlijke
instituties in hun gebied.", zo verklaarde Tiny Kox in een toelichting op zijn rapport.

De Political Affairs Committee heeft een ontwerp-resolutie opgesteld waarin de Palestijnse Nationale
Raad wordt opgeroepen om de ontwikkeling van democratische instituties in de Palestijnse gebieden
te bevorderen en te consolideren, evenals het functioneren van een onafhankelijke rechterlijke macht
en de bestrijding van corruptie. In de ontwerp-resolutie wordt de Palestijnse Nationale Raad
eveneens verzocht om in de verschillende gebieden vrije verkiezingen te organiseren voor het
presidentschap en het nationale parlement.

Brief over richtlijn inzake energie-efficiëntie

 13 september 2011 - Door de PVV-fractie is in de vaste commissie voor Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie inbreng geleverd voor een brief aan de minister van EL&I inzake het voorstel
voor een richtlijn inzake energie-efficiëntie en de herziening van richtlijnen 2004/8/EG van de
Europese Commissie. De Europese Commissie stelt onder meer een wettelijke verplichting voor om
energiebesparingsprogramma's in alle lidstaten uit te werken en een juridische verplichting voor
overheden om energie-efficiënte gebouwen, producten en diensten aan te kopen. 

De leden van de PVV-fractie willen weten hoe laatstgenoemde verplichting zich verhoudt tot de vrije
marktwerking. Bij deze vraag heeft ook de PvdA-fractie zich aangesloten. Ten tweede vraagt de PVV-

http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e110042_voorstel_voor_een#p0
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e110043_proposal_for_a_regulation
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e110041_mededeling_over_een
http://www.eerstekamer.nl/eu/commissies/i_a_jbz
http://www.eerstekamer.nl/eu/commissies/v_j
http://assembly.coe.int/defaultE.asp
http://www.eerstekamer.nl/persoon/m_j_m_kox_sp
http://www.euds.nl/sites/www.euds.nl/files/bijlagen/pace_resolutie_palestijnse_nationale_raad.pdf
http://www.euds.nl/sites/www.euds.nl/files/bijlagen/2011-09-14_brief_aan_minister_eli_inzake_energie-efficentie.pdf


fractie of de regering van mening is dat consumenten gezien de hoge energieprijzen reeds kritisch
zijn op het eigen energieverbruik. Tot slot vraagt de PVV-fractie naar het oordeel van de regering over
het voorstel van de Commissie om ervoor te zorgen dat energieregulatoren bij hun besluitvorming
rekening houden met energie-efficiëntiecriteria.

lees meer
Dossier E110032 op de Europapoort

Eerste Kamer als eerste parlement in EU over op iPad

 13 september 2011 - De Eerste Kamer distribueert met ingang van 13 september 2011 haar
vergaderstukken via een tablet naar de 75 senatoren. Bij aanvang van de eerste vergadering na het
zomerreces ontvingen de Kamerleden een iPad met een applicatie (App) die speciaal voor de Eerste
Kamer is ontworpen. Met dit eigentijdse communicatiemiddel kunnen de Kamerleden de volledige
informatiestroom van agenda's, wetsvoorstellen, Kamercorrespondentie en andere vergaderstukken
raadplegen en beheren.

De Eerste Kamer der Staten-Generaal is daarmee de eerste van alle parlementaire huizen in Europa
die volledig overschakelt op digitale informatievoorziening. Meerdere parlementen elders in Europa
overwegen om hun documentenstroom verder te digitaliseren, maar de Nederlandse Senaat heeft de
primeur bij de overstap naar digitaal vergaderen met ondersteuning van een tablet. 

Met deze stap breekt de Eerste Kamer met een historie van bijna 200 jaar verspreiding van
wetsontwerpen, brieven van de regering, verslagen en andere vergaderstukken in gedrukte vorm. Al
deze post is wekelijks goed voor duizenden pagina's aan drukwerk per Kamerlid, dat tot nu toe met
een koerier werd bezorgd op de huisadressen van de Kamerleden. Sinds nationale parlementen ook
hun oordeel mogen geven over beleidsvoorstellen van de Europese Unie, is deze hoeveelheid
Kamerpost nog verder gegroeid. De 75 senatoren kunnen alle documenten voortaan direct
raadplegen op hun iPad en aantekeningen plaatsen bij vergaderstukken. Vanuit de agenda kan direct
worden 'gelinkt' naar de nationale en Europese dossiers. Verwacht wordt dat na een fase van
gewenning het overgrote deel van de senatoren uitsluitend de iPad zal gebruiken.

lees meer
Stenogram 13 september 2011
Senate replaces printed parliamentary documents

Signalering

Nieuwe Europese voorstellen

 15 september 2011 - Ten behoeve van de Europese werkzaamheden van de Eerste Kamer wordt
wekelijks een overzicht samengesteld van recent gepresenteerde Europese voorstellen. Links naar
de meest recente overzichten – verdeeld naar Directoraat-Generaal én naar de
beleidsverantwoordelijke commissie in de Eerste Kamer – treft u hierbij aan. Indien de Kamer een
voorstel nader wil bestuderen, dan wordt het in de beleidsverantwoordelijke commissie aan de
orde gesteld. Zodra een commissie besluit een Europees voorstel inhoudelijk te behandelen, dan
wordt op de Europapoort - de Europese website van de Eerste Kamer - een apart dossier
aangemaakt.

Indien u als lezer van deze EUpdate commentaar wilt leveren op een Europees voorstel, dan kunt u
dit doen door gebruikmaking van het contactformulier op de Europapoort.

 

lees meer
Week 37
Week 36
Week 35
Week 34
Week 32 en 33

http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e110032_voorstel_voor_een
http://www.eerstekamer.nl/eu/stenogram/stenogram_341/f=/visqfhvycrrs.pdf
http://www.eerstekamer.nl/eu/nieuws/20110913/senate_replaces_printed
http://www.eerstekamer.nl/eu/intern_stuk/20110915/overzicht_com_voorstellen_week_37/document
http://www.eerstekamer.nl/eu/intern_stuk/20110909/overzicht_com_voorstellen_week_36/document
http://www.eerstekamer.nl/eu/intern_stuk/20110902/overzicht_com_voorstellen_week_35/document
http://www.eerstekamer.nl/eu/intern_stuk/20110826/overzicht_com_voorstellen_week_34/document
http://www.eerstekamer.nl/eu/intern_stuk/20110819/overzicht_com_voorstellen_week_32/document


Week 31
Week 30
Week 29
Week 28

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.

http://www.eerstekamer.nl/eu/intern_stuk/20110805/overzicht_com_voorstellen_week_31/document
http://www.eerstekamer.nl/eu/intern_stuk/20110729/overzicht_com_voorstellen_week_30/document
http://www.eerstekamer.nl/eu/intern_stuk/20110722/overzicht_com_voorstellen_week_29/document
http://www.eerstekamer.nl/eu/intern_stuk/20110715/overzicht_com_voorstellen_week_28/document
http://www.euds.nl/eupdate/inschrijven
mailto:europapoort@eerstekamer.nl

