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Uitgelicht...

Voorzitter Eerste Kamer bij conferentie EU Parlementsvoorzitters in Bratislava

 24 april 2017 - Op 24 april jl. vond de jaarlijkse Conferentie van Voorzitters van Parlementen in de
EU plaats in Bratislava. De Voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol, gaf daar een
keynote speech over het thema 'Bringing the parliamentary agenda closer to citizens in the modern
era'. In haar toespraak besprak zij vier zaken die fundamenteel zijn om het vertrouwen van de burger
te winnen: verantwoordelijkheid nemen voor je daden, zo transparant mogelijk zijn, burgers betrekken
waar en wanneer dat kan, en in staat zijn tot evolutie, dat wil zeggen tot aanpassing aan moderne
tijden.

Het tweede thema dat centraal stond tijdens deze Speakers Conference was: 'Future of the EU as a
global player in the context of the current global changes, and the role of national parliaments'. In dit
kader kwamen in de bijdragen van verscheidene Speakers uitdagingen aan de orde waarvoor de
Europese Unie staat, zoals terrorisme binnen en buiten de grenzen, migratie en de
vluchtelingencrisis, economische en sociale vraagstukken, schuldencrisis en klimaatverandering.

Daarnaast besloten de parlementsvoorzitters tot instelling van een Joint Parliamentary Scrutiny
Group (JPSG) voor de controle op de activiteiten van Europol. Europol is het
rechtshandhavingsagentschap van de Europese Unie dat de informatie-uitwisseling tussen de
politiediensten van alle  lidstaten van de Europese Unie organiseert.

lees meer
Toespraak Voorzitter Eerste Kamer en nieuwsbericht website

Nieuws uit de Kamer

Tweede deelsessie 2017 Parlementaire Assemblee Raad van Europa
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 28 april 2017 - De senatoren Reina de Bruijn-Wezeman, Tiny Kox, Ria Oomen-Ruijten, Nico
Schrijver, Paul Schnabel, Tineke Strik en Mart van de Ven hebben van 24 tot 28 april 2017
deelgenomen aan de tweede sessie van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
(PACE). 

De delegatieleden hebben onder andere bijgedragen aan de debatten over politieke ontwikkelingen in
Europa, financiële noodhulp in Europa, seksueel geweld tegen vluchtelingen en beschermd cultureel
erfgoed. 

Deze plenaire sessie van de Parlementaire Assemblee stond verder in het teken van zware kritiek op
Voorzitter Agramunt, die zonder medeweten van PACE naar Syrië was gereisd en daar onder andere
de Syrische president had gesproken. De Assemblee heeft uiteindelijk het vertrouwen in haar
Voorzitter opgezegd en zijn vertrek geëist.

Een uitgebreider verslag met de bijdrages van de Kamerleden is te raadplegen in het
nieuwsbericht op de Europapoort.

Kamerdelegatie neemt deel aan conferentie buitenlands, defensie- en veiligheidsbeleid

 28 april 2017 - Op 27 en 28 april 2017 vond op Malta de halfjaarlijkse interparlementaire conferentie
plaats over het gezamenlijk buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid. Aan de conferentie namen de
Eerste Kamerleden Frits Lintmeijer (GroenLinks) en Menno Knip (VVD) deel, alsmede de Tweede
Kamerleden Salima Belhaj (D66) en Thierry Baudet (Forum voor Democratie).

Op donderdag 27 april werden in plenaire sessies het Europese nabuurbeleid, de instabiliteit in
Mediterraan Europa en het Midden-Oosten besproken, en vond een discussie plaats met de Hoge
vertegenwoordiger van de EU voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid, Federica Mogherini,
over de Global Strategy voor een gezamenlijk Europees buitenlands en veiligheidsbeleid.

Op vrijdag 28 april spraken de parlementsleden uit bijna 30 landen en het Europees Parlement elkaar
in workshops waarbij delegatieleider Lintmeijer een inleiding hield over de houding van overheden en
burgers ten opzichte van propaganda en desinformatie. Hij onderstreepte het belang van een actieve
houding van zowel overheid als burgers om feiten en fictie van elkaar te blijven scheiden.

lees meer
Toespraak Frits Lintmeijer

Kritiek regering op Commissiemaatregelen over inbreukprocedures leidt tot vragen in
commissies EUZA en V&J

 14 april 2017 - De commissies EUZA en V&J zijn in februari jl. in schriftelijk overleg getreden over de
Commissiemededeling EU-wetgeving: betere resultaten door betere toepassing C(2016)8600. De
commissies hadden met name vragen over de kritiek van de regering op de door de Commissie
aangekondigde verscherpte maatregelen voor inbreukprocedures ten aanzien van de implementatie
van richtlijnen en op het als hoofdregel overslaan van het EU PILOT-mechanisme, de informele fase
in de inbreukprocedure.  

De commissies wezen erop dat tijdige implementatie van Europese richtlijnen noodzakelijk is, met
name ook omdat burgers en bedrijven zich op Europese wetgeving moeten kunnen beroepen.
Zij vroegen de regering toe te lichten wat de oorzaak was van de te late omzetting in recente
inbreukprocedures tegen Nederland en waarom zij de aangekondigde sanctie op verzuim als
disproportioneel ziet. Verder vroegen de commissies het regeringsstandpunt toe te lichten dat
realistische implementatietermijnen ontbreken. Tot slot wensten de commissies geïnformeerd te
worden over de reactie van de Europese Commissie op de kritiek van de regering op het
aangescherpte beleid met betrekking tot de implementatie van richtlijnen en ten aanzien van het
overslaan van het EU PILOT-mechanisme. 

De regering antwoordde de commissies op 14 april jl. De brief is besproken in de commissies op 9
mei en heeft niet geleid tot nadere vragen. 

lees meer
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Dossier E170008 op de Europapoort

Antwoord van de Europese Commissie op vragen inzake auteursrechten in de digitale markt

 9 mei 2017 - Op 20 december 2016 hebben de fracties van VVD en SP in het kader van de politieke
dialoog vragen gesteld aan de Europese Commissie over auteursrechten in de digitale interne markt.
Het auteursrechtenpakket is op 14 september 2016 door de Europese Commissie gepubliceerd. Het
bestaat onder andere uit een richtlijnvoorstel inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt
en een verordeningsvoorstel dat tot doel heeft grensoverschrijdende verstrekking van onlinediensten
te bevorderen, evenals de digitale doorgifte van tv- en radioprogramma’s uit andere lidstaten via
gesloten netwerken.

Op 28 april 2017 heeft de Europese Commissie een reactie gestuurd. In de beantwoording gaat de
Europese Commissie onder meer in op vragen over uitzonderingen en beperkingen van
auteursrechten bij tekst- en datamining door onderzoeksorganisaties, over de bescherming van
perspublicaties en de digitale toepassingen hiervan en over een rechtmatige vergoeding van auteurs
en uitvoerende kunstenaars in contracten. Ook beantwoordt de Europese Commissie vragen over het
verordeningsvoorstel (zie E170038) waarbij met name wordt ingegaan op regels inzake verplicht
collectief beheer.

De reactie van de Europese Commissie is besproken tijdens de vergadering van commissie
Veiligheid en Justitie op 9 mei 2017, samen met de brief van de minister van Veiligheid en Justitie
over de auteursrechtvoorstellen van 29 maart 2017. De commissie besloot beide brieven voor
kennisgeving aan te nemen. 

lees meer
Dossier E160037 op de Europapoort
Dossier E160038 op de Europapoort
zie eerder
Antwoorden van de minister van Veiligheid en Justitie op vragen over auteursrechten in de digitale
interne markt (nieuwsbrief EUpdate nr. 9 - 2016 - 2017) Schriftelijke vragen over auteursrechten in de
digitale interne markt (nieuwsbrief EUpdate nr. 4 - 2016 - 2017)

Schriftelijk overleg naar aanleiding van JBZ-Raden van maart en mei

 17 mei 2017 - De commissie I&A/JBZ volgt de inzet van de Nederlandse regering in de JBZ-Raad op
de voet. Op 13 mei jl. hebben de leden van de PVV-fractie in de commissie I&A/JBZ schriftelijke
vragen gesteld aan de staatssecretaris van V&J naar aanleiding van een afschrift van een schriftelijk
overleg met de Tweede Kamer over de JBZ-Raad van 27-28 maart 2017. De leden van de PVV-
fractie vragen onder meer naar de definitie en criteria van kwetsbare asielzoekers in Griekenland, de
reden waarom Nederland nog niet is gestart met het uitvoeren van Dublintransfers naar Griekenland
en wat het afwegingskader is ten aanzien van het verwijderen van gegevens uit het Schengen
Informatiesysteem in relatie tot het doel van terrorismebestrijding.

Ook de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 18 mei 2017 vormde aanleiding om schriftelijke
vragen te stellen aan de staatssecretaris van V&J. Dit keer door de leden van de GroenLinks-fractie.
In de brief, die op 17 mei jl. werd verzonden, constateren de leden van de GroenLinks-fractie dat de
regering met instemming wijst op de wens van het Maltees voorzitterschap tot een kritisch onderzoek
van het 'noodmechanisme' dat in werking treedt in crisistijden. Daarbij is een heroverweging aan de
orde van criteria die van toepassing zijn op terugkeer naar veilige derde landen die verder gaan dan
het waarborgen van de verplichtingen die voortvloeien uit het Vluchtelingenverdrag en het EVRM. De
reden hiervoor is om zo toekomstige pieken van instroom beter het hoofd te kunnen bieden. De leden
van de GroenLinks-fractie vragen de staatssecretaris onder meer om toe te lichten hoe dit in
bespreking zijnde terugkeernoodmechanisme eruit ziet, welke procedurele vereisten en waarborgen
er zijn, en wat de criteria zijn voor de inwerkingtreding.

Ontwerpverordening verwerking persoonsgegevens door EU-instellingen leidt tot vragen

 4 april 2017 - De Europese Commissie publiceerde op 10 januari jl. een ontwerpverordening over de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door
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EU-instellingen. Het voorstel maakt deel uit van het e-privacy pakket dat als doel heeft om de privacy
bij elektronische communicatie beter te beschermen.

De leden van de GroenLinks-fractie besloten naar aanleiding van dit voorstel en het standpunt van de
Nederlandse regering (BNC-fiche) op 14 maart jl. in schriftelijk overleg te treden met de regering. De
regering heeft de vragen in een brief van 27 maart 2017 beantwoord. In het schriftelijk overleg wordt
onder meer ingegaan op mogelijke afwijkingen in de ontwerpverordening ten opzichte van de
algemene verordening gegevensbescherming (AVG), het ontbreken van een aanvulling op de impact
assessment die voor de AVG is opgesteld en de reikwijdtebepaling.

De commissies I&A/JBZ, V&J en EZ bespraken de reactie van de minister op 4 april jl. en namen
deze voor kennisgeving aan.

lees meer
Dossier E170002 op de Europapoort

Nieuws van de PV Staten-Generaal Brussel

Europees Parlement bereidt artikel 7 procedure voor tegen Hongarije

 17 mei 2017 - Het Europese Parlement heeft in het kader van het al enige tijd kritisch volgen van
ontwikkelingen in Hongarije op 17 mei jl in zijn plenaire vergadering in Straatsburg verdere stappen
gezet tegen dat land met de opdracht aan de LIBE-commissie een formele resolutie op te stellen.
Artikel 2 van het Verdrag inzake de Europese Unie (VEU) stelt dat de Unie is gebaseerd op de
gemeenschappelijke waarden van rechtsstaat, democratie en mensenrechten. Echter, recente
politieke ontwikkelingen in Hongarije en Polen zetten deze waarden onder druk. Ook Vice-voorzitter
van de Europese Commissie, Frans Timmermans, heeft zijn handen vol aan de rechtsstaatdialoog
met deze twee landen.

Het Europees Parlement volgt vooral de situatie in Hongarije al langere tijd op de voet. De Hongaarse
Premier Orban was op 26 april nog in Brussel om in debat te gaan met Europarlementariërs. Het ging
onder andere over zijn wetsvoorstel de met buitenlands kapitaal gefinancierde NGO’s aan banden te
leggen - hetgeen onder meer kan leiden tot sluiting van de Central European University in Boedapest
- de referendumcampagne met de naam ‘Stop Brussel’, en zijn weigering om te herplaatsen
vluchtelingen op te nemen. Met uitzondering van de Europese Volkspartij (EVP), de politieke familie
van Orban’s Fidesz partij, de Poolse EP-leden van de Europese Conservatieven en Hervormers
(ECR) en de extreem rechtse partijen, kon Orban’s verdediging van zijn acties niet rekenen op bijval.
Het EP had toen al de resolutie ‘De situatie in Hongarije’ in de maak, die op 17 mei door de plenaire
vergadering in Straatsburg is aangenomen met 393 stemmen voor en 221 tegen. De S&D, ALDE,
EUL/NGL en Groenen/VEA hebben de resolutie opgesteld. Tijdens de stemming bleek de EVP
verdeeld. Binnen de EVP ging veel leden het in werking zetten van artikel 7 van het VEU te ver.

De resolutie geeft de opdracht aan de LIBE-commissie een formele resolutie op te stellen voor het
formeel activeren van artikel 7 (1) van het VEU. Daarmee wordt een mechanisme in werking gesteld
dat kan leiden tot sancties voor Hongarije, zoals het ontnemen van stemrecht in de Raad en het
opschorten van EU-fondsen. De EU moet haar waarden overtuigend verdedigen vindt het EP. Op 22
juni a.s. organiseert LIBE een interparlementaire commissie vergadering over het oprichten van een
meer permanent toezichtmechanisme voor democratie, rechtsstaat en fundamentele rechten, een
initiatiefvoorstel van EP-lid Sophie in ’t Veld (D66, ALDE).  

Signalering

Nieuwe Europese voorstellen

 18 mei 2017 - Voor de Europese werkzaamheden van de Eerste Kamer wordt wekelijks een overzicht
samengesteld van recent gepresenteerde Europese voorstellen. U treft hierbij links aan naar de
meest recente overzichten, verdeeld naar Directoraat-Generaal én naar de beleidsverantwoordelijke
commissie in de Eerste Kamer. Wil de Kamer een voorstel nader bestuderen, dan komt dit in de
verantwoordelijke commissie aan de orde. Besluit een commissie een Europees voorstel inhoudelijk
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te behandelen, dan wordt op de Europapoort de Europese website van de Eerste Kamer - een apart
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 17 en week 18
Week 19
Week 20

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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