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Nieuws uit de Kamer

JBZ-commissie stelt vragen over voorstel voor Europees PNR

 25 februari 2011 - De commissie voor de JBZ-Raad heeft de regering een brief gestuurd met vragen
en opmerkingen over het voorstel van de Europese Commissie voor een richtlijn betreffende het
gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terrorisme en zware criminaliteit.
Passagiersgegevens, ook wel Passenger Name Record of PNR genoemd, zijn gegevens
van reizigers die een vlucht boeken of inchecken. Het richtlijnvoorstel bepaalt dat lidstaten de
luchtvaartmaatschappijen moeten verplichten de gegevens beschikbaar te stellen aan een
zogenaamde nationale passagiersinformatie-eenheid, die verantwoordelijk is voor de verwerking en
bescherming van de gegevens. Het voorstel bevat dan ook regels die het recht op bescherming van
de persoonlijke levenssfeer van de passagiers waarborgen.

De vragen van de commissie hebben onder meer betrekking op de veronderstelde meerwaarde van
het voorstel naast andere, reeds bestaande systemen die betrekking hebben op reizigersgegevens,
zoals het Schengen Informatie Systeem (SIS). Verder vraagt de commissie naar de proportionaliteit
van het voorstel en wil zij weten wat de regering vindt van het plan van de Europese Commissie om
een bewaartermijn van 5 jaar voor de passagiersgegevens vast te leggen. De commissie heeft haar
vragen ook rechtstreeks aan de Europese Commissie verzonden. Deze brief aan de Commissie is in
de plenaire vergadering van 15 maart 2011 vastgesteld en vervolgens verstuurd.

lees meer
Dossier E110005 op de Europapoort
zie eerder
JBZ-commissie bestudeert voorstel voor Europees PNR (nieuwsbrief EUpdate nr. 6 - 2010 - 2011)

Commissie betreurt niet tijdige ontvangst kabinetsreactie

 15 maart 2011 - De vaste commissie voor Justitie heeft op 15 maart 2011 geconstateerd dat zij de
conceptkabinetsreactie op het consultatiedocument over alternatieve beslechting van geschillen
(ADR) niet tijdig heeft ontvangen. Begin februari besprak de commissie reeds het
consultatiedocument en besloot toen geen eigen standpunt te formuleren, maar ambtelijk te laten
verzoeken om tijdige ontvangst van de conceptkabinetsreactie. Ondanks het verzoek heeft de
commissie de conceptkabinetsreactie niet vóór het aflopen van de consultatietermijn mogen
ontvangen. De commissie stuurt daarom een brief aan de minister van Veiligheid en Justitie, waarin
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zij aandringt op tijdige verzending van dergelijke stukken aan de Kamer waarbij er een redelijke
termijn in acht wordt genomen voor volwaardige behandeling daarvan door de commissie(s).

lees meer
E110002 op de Europapoort

Nieuws uit Europa

Europese Commissie dreigt Nederland met inbreukprocedure

 22 februari 2011 - De Europese Commissie heeft haar ongenoegen kenbaar gemaakt over de
publicatie van een vertrouwelijk ('restreint') document op de Europese website van de Eerste Kamer,
de Europapoort. Het desbetreffende document is een oudere versie van een ontwerpmandaat voor
onderhandelingen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten over een overeenkomst inzake
de bescherming van persoonsgegevens bij de overdracht van data die worden uitgewisseld met het
oog op de bestrijding van (zware) criminaliteit, waaronder terrorisme. De Eerste Kamer had deze
oudere versie via de website Statewatch verkregen. De Commissie stelt zich nu op het standpunt dat
dergelijke documenten alleen met toestemming van de betrokken EU-instellingen mogen worden
gepubliceerd. Zij eist dat het document verwijderd wordt en zal een inbreukprocedure starten bij het
Hof van Justitie in Luxemburg indien aan deze eis geen gehoor wordt gegeven. Minister Opstelten
van Veiligheid en Justitie heeft de Eerste Kamer daarom per brief zeer dringend verzocht de brief van
de Europapoort te verwijderen.

In eerdere correspondentie met de minister hebben de commissies voor de JBZ-Raad en voor
Justitie aangegeven dat het de Eerste Kamer vrij staat om documenten die zich in het publieke
domein bevinden te gebruiken en ten behoeve van het openbaar debat op de website van de Kamer
te plaatsen. In dit geval hadden de commissies van het Statewatch-document gebruik gemaakt
omdat van de kant van de regering niet gereageerd werd op brieven met verzoeken om
vertrouwelijke kennisneming van het ontwerpmandaat. Op de Europapoort was duidelijk aangegeven
dat het niet het officiële document betrof en was tevens de bron vermeld.

De betrokken commissies hebben op 15 maart 2011 samen met de commissie voor Europese
Samenwerkingsorganisaties de brief van de minister besproken. Vooruitlopend op deze
commissievergadering had de Voorzitter van de Eerste Kamer reeds een brief aan de minister
gestuurd. Daarin vroeg hij de minister te verhelderen op welke juridische argumentatie het standpunt
van de Europese Commissie berust en op welke gronden zij overweegt een inbreukprocedure tegen
Nederland te beginnen. In de brief van de minister stond enkel dat 'de veiligheidsvoorschriften' niet
waren nageleefd. De minister heeft bij brief van 14 maart de argumentatie verschaft van de Europese
Commissie, zoals hij die heeft vernomen. De commissies hebben vervolgens besloten vast te houden
aan hun eerder ingenomen standpunt. Wel zal het document op 1 april 2011 van de website
verwijderd worden, aangezien het voor de taakuitoefening van de Eerste Kamer niet langer nodig is.
Het desbetreffende mandaat is namelijk reeds door de Raad vastgesteld.

lees meer
Dossier E100035 op de Europapoort
zie eerder
Eerste Kamer gaat over eigen website (nieuwsbrief EUpdate nr. 4 - 2010 - 2011)

Signalering

Nieuwe Europese voorstellen

 17 maart 2011 - Ten behoeve van de Europese werkzaamheden van de Eerste Kamer wordt
wekelijks een overzicht samengesteld van recent gepresenteerde Europese voorstellen. Digitale links
naar de drie meest recente overzichten – verdeeld naar Directoraat Generaal én naar
beleidsverantwoordelijke commissies in de Eerste Kamer – treft u hierbij aan. Indien het wenselijk
wordt geacht dat het voorstel nader bestudeerd wordt door de Kamer kan dit aan de orde worden
gesteld in de beleidsverantwoordelijke commissie van de Eerste Kamer. Indien u als lezer van deze
EUpdate het wenselijk acht dat een Europees voorstel expliciete aandacht van de Eerste Kamer
krijgt, kunt u dat aangeven door gebruikmaking van het contactformulier op de Europapoort. Zodra
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een commissie van de Eerste Kamer besluit een Europees voorstel inhoudelijk te behandelen, wordt
een apart dossier aangemaakt op de Europapoort.

lees meer
Week 11
Week 10
Week 9
Week 8

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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