
09-12-2021 12:11 nieuwsbrief EUpdate nr. 14 - 2014 - 2015

https://www.euds.nl/print/eupdate/2014-2015/nr-14-1 1/6

08 juli 2015 - nummer 14 - jaargang 2014 - 2015

Inhoud

Uitgelicht...
Voorbereidingen op koers
Nieuws uit de Kamer
Schriftelijke vragen over de Strategie voor een digitale interne markt voor Europa
Vragen over wereldwijd partnerschap voor armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling
Associatieverdragen met Moldavië, Georgië en Oekraïne aangenomen
Europese migratieagenda roept veel vragen op in de commissies I&A/JBZ en SZW
Laatste stand van zaken Europees Fonds voor strategische investeringen
Minister informeert de Kamer over stand van zaken Europees Openbaar Ministerie
Nieuws van de PV Staten-Generaal Brussel
Luxemburg aan het hoofd van de tafel
Nieuws uit Europa
Presentatie 'Five Presidents Report'
Signalering
Nieuwe Europese voorstellen
Reces in Den Haag en Brussel

Uitgelicht...

Voorbereidingen op koers

 15 juli 2015 - In Eerste en Tweede Kamer is de afgelopen maanden hard gewerkt aan de
voorbereiding op het Nederlandse EU-Voorzitterschap in de eerste helft van 2016. Als onderdeel van
de parlementaire dimensie van het Voorzitterschap organiseren beide Kamers samen een zestal
interparlementaire conferenties. De kernboodschap van de parlementaire dimensie - ‘Samen bouwen
aan parlementaire controle op de Europese besluitvorming’ - loopt als rode draad door de
inhoudelijke voorbereiding. Door de politieke voorbereidingsgroepen (verantwoordelijk voor de
politiek-inhoudelijke voorbereiding van de verschillende conferenties) is al veel werk verzet voor de
voorlopige invulling van de conceptprogramma’s, die in de aanloop naar het Nederlandse EU-
voorzitterschap bekend worden gemaakt.

Van vier van de zes conferenties staat het onderwerp al vast, omdat die elk halfjaar terugkeren bij het
roulerende EU-voorzitterschap. Tijdens de twee COSAC-conferenties, die gepland staan voor
februari en juni 2016, komen de commissies voor Europese Zaken van de nationale parlementen
bijeen om te praten over parlementaire democratie, rechtsstatelijkheid en parlementaire controle. In
de conferentie over gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid, in april 2016, komt naast
de samenwerking tussen NAVO en EU ook de parlementaire betrokkenheid bij multilaterale
crisisoperaties aan bod. De ‘Artikel 13-bijeenkomst' in verband met het Europese begrotingspact in
februari 2016, richt zich op best practices voor begrotingsbeleid en investeringen en
concurrentiekracht.

Naast de vier ‘vaste’ conferenties organiseren de Staten-Generaal ook twee eigen
themaconferenties. In maart 2016 is er een themaconferentie over mensenhandel, waarover contact
is met de Nationaal Rapporteur Mensenhandel. Tijdens de themaconferentie over energie en
innovatie in april 2016 is er aandacht voor onderwerpen als energieinfrastructuur en
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leveringszekerheid, energiebesparing en circulaire economie. Mogelijk komt er nog een zevende
interparlementaire conferentie in Nederland. Daarover moet in september duidelijkheid komen.

De Kamers hebben de ambitie om levendige en onderscheidende conferenties te organiseren, die
waar mogelijk gebruik maken van innovatieve vergadermethoden. Ook tijdens de zomer wordt
doorgewerkt om alle daarvoor benodigde voorzieningen op het gebied van organisatie en logistiek op
tijd gereed te hebben. Zo start de Europese aanbesteding van een aantal voorzieningen en wordt de
lancering van een website in het najaar voorbereid. 

Nieuws uit de Kamer

Schriftelijke vragen over de Strategie voor een digitale interne markt voor Europa

 16 juni 2015 - De digitale interne markt (DIM) voor Europa staat hoog op de Brusselse agenda. Op 6
mei 2015 publiceerde de Europese Commissie een mededeling over een DIM-strategie voor deze
digitale markt. De strategie vormt de grondslag voor het DIM-pakket dat de Europese Commissie in
haar werkprogramma voor 2015 heeft aangekondigd.

De mededeling is tijdens de gecombineerde vergadering van de commissies Economische Zaken
(EZ) en Veiligheid & Justitie (V&J) op 26 mei 2015 besproken. Hierin is besloten dat de commissies
afzonderlijk van elkaar de door de Europese Commissie voorgestelde toekomstige maatregelen
binnen de strategie zullen behandelen. De commissie V&J zal zich slechts richten op de maatregelen
omtrent het auteursrecht. Alle overige maatregelen zullen worden gevolgd door de commissie EZ.

Laatstgenoemde commissie heeft op 16 juni 2015 inbreng geleverd, naar aanleiding van de
mededeling en het standpunt van de regering dat verwoord is in een BNC-fiche, voor schriftelijk
overleg met de minister van EZ. Slechts de SP-fractieleden hebben vragen gesteld. Zij zijn onder
meer ingegaan op het opheffen van de zogenaamde geoblocking, het systeem waarbij audiovisuele
content alleen toegankelijk is voor gebruikers in een bepaalde regio. De minister wordt om een
reactie gevraagd over de gevolgen van de opheffing van geoblocking.

Voorts maken de SP-fractieleden zich zorgen over de bestrijding van cybercriminaliteit in het
algemeen, en de uitwisseling van informatie over seksueel misbruik van kinderen via software in het
bijzonder. Een aantal vragen hierover wordt gesteld aan de minister, evenals vragen over het
aanleren van e-vaardigheden en e-awareness door burgers. Ten slotte stellen de fractieleden van de
SP de normalisering en standaardisering om connectiviteit te bevorderen aan de kaak.

De commissie is momenteel in afwachting van de beantwoording van de vragen door de minister.

lees meer
Dossier E150009 op het Europapoort
zie eerder
Behandeling Strategie voor een digitale interne markt voor Europa (nieuwsbrief EUpdate nr. 13 -
2014 - 2015)

Vragen over wereldwijd partnerschap voor armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling
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 29 juni 2015 - De commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking
(BDO) heeft op 29 juni jl. een brief aan de regering gestuurd met vragen over een Mededeling van de
Europese Commissie inzake een wereldwijd partnerschap voor armoedebestrijding en duurzame
ontwikkeling na 2015 en over de inzet van de Nederlandse regering op dit dossier. In de brief worden
vragen gesteld door de fracties van het CDA, D66, de SP en de PvdA over onder meer de
doelstellingen van het wereldwijd partnerschap, de samenwerking  met stakeholders, duurzaamheid
en de verhouding tussen de Europese Unie en de Verenigde Naties. Ook aspecten als
ontwikkelingshulp, mensenrechten, migratie  en financiering komen in de gestelde vragen aan de
orde.

lees meer
Dossier E150003 op de Europapoort

Associatieverdragen met Moldavië, Georgië en Oekraïne aangenomen

 7 juli 2015 - De Eerste Kamer heeft op 7 juli 2015 de wetsvoorstellen ter goedkeuring van de
associatieverdragen tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie
met de Republiek Moldavië, Georgië en Oekraïne aangenomen. Op 30 juni jl. heeft de Kamer met de
minister van Buitenlandse Zaken gedebatteerd over deze associatieverdragen. Op de website van de
Eerste Kamer is een impressie van het debat te vinden.

lees meer
Impressie debat

Europese migratieagenda roept veel vragen op in de commissies I&A/JBZ en SZW

 7 juli 2015 - De commissies I&A/JBZ en SZW hebben op 7 juli 2015 een brief verzonden aan de
staatssecretaris van Veiligheid & Justitie en aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
met vragen over de Europese migratieagenda. De Europese migratieagenda, een Mededeling van de
Europese Commissie die op 13 mei jl. is gepubliceerd, is inmiddels in verschillende Raden van
ministers en de Europese Raad van 25-26 juni 2015 besproken en zal ook tijdens de informele JBZ-
Raad van 9-10 juli a.s. aan bod komen. De mededeling is de Europese respons op het lot van
duizenden migranten die hun leven in gevaar brengen om de Middellandse Zee over te steken. Een
aantal voorstellen in de mededeling zijn concrete maatregelen voor de korte termijn, maar ook
initiatieven voor de langere termijn (waaronder initiatieven op het gebied van legale migratie) zijn in
deze mededeling opgenomen. 

De leden van de fracties van het CDA, D66, de SP, GroenLinks en de SGP hebben over de
verschillende aspecten van de migratieagenda vragen gesteld. Zij hebben daarbij ook hieraan
gerelateerde stukken betrokken, waaronder het EU-actieplan tegen migrantensmokkel, de voorstellen
voor voorlopige maatregelen op het gebied van internationale bescherming ten gunste van Italië en
Griekenland (herplaatsing en hervestiging), de kabinetsappreciaties van deze maatregelen en diverse
stukken met bretekking tot de recente JBZ-Raad van 15-16 juni 2015 en de Europese Raad van 25-
26 juni 2015. 

lees meer
Dossier E150010 op de Europapoort

Laatste stand van zaken Europees Fonds voor strategische investeringen

 7 juli 2015 - Kort na de aankondiging van haar investeringsplan voor Europa ter bevordering van
groei en werkgelegenheid heeft de Europese Commissie op 13 januari 2015 het wetgevingsvoorstel
over het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) voorgelegd aan de Raad en het
Europees Parlement. Het kabinet heeft op 6 februari 2015 in een BNC-fiche aangegeven wat de
Nederlandse aandachtspunten bij dit voorstel zijn. Naar aanleiding hiervan heeft de commissie
Economische Zaken (EZ) (nader) schriftelijk overleg gevoerd met de minister van EZ. De laatste
brief, van 21 mei 2015, is in het kader van dit overleg op 26 mei 2015 in de commissie besproken en
voor kennisgeving aangenomen.
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Met de brief van 22 juni 2015 informeren de ministers van Financiën en EZ de Eerste Kamer over
een voorlopig akkoord tussen de Raad van Ministers en vertegenwoordigers van het Europees
Parlement betreffende de verordening van het EFSI. Daarnaast schrijven de ministers dat een
Netherlands EFSI Investment Agency (NEIA) zal worden opgericht. Deze instantie zal ondersteuning
leveren bij interessante projecten, opdat Nederland maximaal kan profiteren van het EFSI. De
commissie EZ heeft naar aanleiding van de brief besloten op 7 juli 2015 inbreng te leveren ten
behoeve van schriftelijk overleg met de minister van EZ. Uiteindelijk heeft geen enkele fractie inbreng
geleverd en is de brief derhalve voor kennisgeving aangenomen.

Inmiddels is een definitief akkoord bereikt over het EFSI: het Europees Parlement heeft op 24 juni
2015 ingestemd met het EFSI en op 25 juni 2015 deed de Raad dat.

lees meer
Dossier E150002 op de Europapoort
zie eerder
Antwoorden op nadere vragen over Europees Fonds voor strategische investeringen (nieuwsbrief
EUpdate nr. 13 - 2014 - 2015)

Minister informeert de Kamer over stand van zaken Europees Openbaar Ministerie

 14 juli 2015 - De minister van Veiligheid & Justitie heeft op 25 juni 2015 de Kamer geïnformeerd over
de voortgang van de besprekingen van de verordening tot oprichting van een Europees Openbaar
Ministerie tijdens de JBZ-Raad van 15-16 juni 2015 en de Nederlandse regeringsinzet hierin. Tijdens
deze Raadsvergadering lag de vraag voor of de Raad in beginsel konden instemmen met de eerste
16 artikelen van de verordening, onder de uitdrukkelijke melding dat een eventuele instemming
gebeurt zonder vooruit te lopen op de uiteindelijke beslissing van de lidstaten om al dan niet deel te
nemen aan het EOM. Het Voorzitterschap heeft geconcludeerd dat er een ruime meerderheid in de
Raad is voor de voorliggende artikelen. Hoewel er volgens de Nederlandse regering sprake is van
verbeteringen van de tekst, heeft zij de Raad laten weten dat zij niet kan instemmen met het
voorliggende voorlopige onderhandelingsresultaat. De regering heeft bovendien aangegeven dat zij
meent dat er in een latere fase nog ruimte moet zijn om alternatieve voorstellen voor de voorliggende
artikelen te doen. 

De commissies I&A/JBZ en V&J hebben het verslag op 7 juli 2015 besproken en hebben besloten na
het zomerreces de rapporteur van de Tweede Kamer in dit dossier, de heer Recourt, uit te nodigen
om te bespreken hoe de Kamers zich, naar aanleiding van de voortgang in dit dossier, zullen
opstellen. 

lees meer
Dossier E130041 op de Europapoort

Nieuws van de PV Staten-Generaal Brussel

Luxemburg aan het hoofd van de tafel

 1 juli 2015 - In de Raad van de Europese Unie is iedere lidstaat een stoel opgeschoven. Vanaf 1 juli
zit Luxemburg aan het hoofd van de onderhandelingstafel. Dat is zeker nu geen makkelijke positie en
dat realiseert premier Xavier Bettel zich ook. Tijdens een persconferentie gaf hij aan dat Luxemburg
zal streven naar solidariteit, zowel in het vinden van oplossingen voor de problemen rondom
Griekenland als in het Middellandse Zeegebied.

Daarnaast zet Luxemburg nog in op andere prioriteiten. Zo wil de lidstaat de sociale dimensie van de
Europese Unie versterken, duurzame ontwikkeling promoten en de Digitale Interne Markt bevorderen.
Deze prioriteiten zullen onder andere aan worden aangekaart tijdens ministeriële raden. De eerste
twee informele raden - Sport en JBZ - hebben inmiddels plaatsgevonden. Volgende week zal
Luxemburg de ministers voor Visserij en Financiën ontvangen voor de eerste twee formele raden.

Parlementaire dimensie 
De prioriteiten migratie en de Digitale Interne Markt zijn ook zichtbaar in de parlementaire dimensie
van het Luxemburgse Voorzitterschap. Deze onderwerpen komen terug op de agenda van de

https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20150622/brief_minister_van_financien_en/document3/f=/vjv0hb3h7ozq.pdf
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e150002_voorstel_voor_een
https://www.euds.nl/node/1969#art1957
http://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20150629/brief_inzake_verslag_jbz_raad_15/document3/f=/vjv7cuqjgqzl.pdf
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e130041_voorstel_voor_een
http://www.eu2015lu.eu/en/actualites/articles-actualite/2015/07/lancement-pres-ambiance/index.html
http://www.eu2015lu.eu/en/la-presidence/a-propos-presidence/programme-et-priorites/index.html


09-12-2021 12:11 nieuwsbrief EUpdate nr. 14 - 2014 - 2015

https://www.euds.nl/print/eupdate/2014-2015/nr-14-1 5/6

plenaire COSAC vergadering eind november dit jaar. Deze vergadering wordt voorbereid door de
COSAC voorzitters vergadering op 12 en 13 juli a.s. in Luxemburg. Namens de Eerste Kamer zal het
lid Elzinga (SP) hieraan deelnemen en het lid Azmani (VVD) neemt deel namens de Tweede Kamer.

Naast de COSAC wordt op 4-6 september de terugkerende GBVB/GVDB-conferentie georganiseerd.
De artikel 13 conferentie vindt plaats op 8-10 november. Aan deze conferenties neemt ook het
Nederlands parlement deel. Het Luxemburgs Voorzitterschap organiseert ook twee interparlementaire
bijeenkomsten op eigen initiatief, namelijk voor de voorzitters van de commissies Sociale Zaken &
Werkgelegenheid (18-19 oktober) en Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking
(10-11 december).

lees meer
Website van het Luxemburgse Voorzitterschap
Informatie over de interparlementaire bijeenkomsten

Nieuws uit Europa

Presentatie 'Five Presidents Report'

 7 juli 2015 - De commissies voor Economische Zaken (EZ), Financiën (FIN) en Europese Zaken
(EUZA) hebben uit het werkprogramma 2015 van de Europese Commissie als prioriteit het pakket
'verdieping van de economische en monetaire unie' geselecteerd. In het kader van dit pakket is op 22
juni 2015 het rapport 'De voltooiing van Europa's Economische en Monetaire Unie' gepresenteerd. Dit
rapport vormt het startpunt van deze omvangrijke exercitie van de Commissie. Het bevat plannen van
de vijf voorzitters (voorzitter Europese Commissie, voorzitter Eurotop, voorzitter Eurogroep, president
van de Europese Centrale Bank en de voorzitter van het Europees Parlement) om de Europese
Monetaire Unie (EMU) te versterken. De maatregelen uit het rapport moeten uiteindelijk leiden tot een
economische unie met groei van banen, een financiële unie en een begrotingsunie.

De maatregelen houden onder andere in dat er een eurozonesysteem van autoriteiten voor
concurrentievermogen opgericht moet worden en een Europees depositogarantiestelsel moet
gelanceerd worden als herverzekeringssysteem voor de nationale stelsels. Daarnaast stellen de vijf
voorzitters voor een adviserende Europese Budgettaire Raad op te richten. Deze Raad wordt belast
met de coördinatie van de nationale begrotingsraden. Ook staat een eurozone-thesaurie op de
planning. Deze is noodzakelijk aangezien steeds meer besluiten in de eurozone op Europees niveau
genomen worden.

Voorts staat de versterking van de parlementaire betrokkenheid op zowel nationaal als internationaal
niveau op de agenda, in het bijzonder de landenspecifieke aanbevelingen, de nationale
hervormingsprogramma's en de jaarlijkse groeianalyse. Er moet tevens een gezamenlijke externe
EMU-vertegenwoordiging komen, en de rol van de Eurogroep moet versterkt worden. Op 1 juli 2015
is begonnen met de verdieping van de EMU, zodat zij uiterlijk tegen 2025 voltooid is.

De Nederlandse regering heeft op 25 juni 2015 een brief gestuurd waarin wordt stilgestaan bij de
achtergrond, de belangrijkste voorstellen en het vervolgtraject van het rapport. Op 7 juli jongstleden
stond het rapport op de agenda van de gecombineerde vergadering van de commissies EUZA, FIN
en EZ. Hierin is besproken dat het rapport door de fracties desgewenst betrokken kan worden bij de
Algemene Politieke Beschouwingen, de Algemene Financiële Beschouwingen en/of de Algemene
Europese Beschouwingen. Daarnaast worden de verschillende aanvullende mogelijkheden voor
behandeling van het rapport geïnventariseerd. De commissies besluiten, mede in afwachting van een
- op verzoek van de Tweede Kamer - nadere brief van de regering over onder andere de politiek-
institutionele consequenties van het rapport, op 22 september aanstaande het rapport opnieuw te
agenderen. 

lees meer
Dossier E150013 op de Europapoort

Signalering

Nieuwe Europese voorstellen
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 8 juli 2015 - 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 wordt dit in de
verantwoordelijke commissie aan de orde gesteld. Besluit een commissie een Europees voorstel
inhoudelijk 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 25
Week 26
Week 27
Week 28

Reces in Den Haag en Brussel

 15 juli 2015 - De Eerste Kamer is met reces van 8 juli tot en met 7 september 2015.

Het Europees Parlement is met reces van 25 juli tot 31 augustus 2015.

De Europese Commissie vergadert niet in de maand augustus.

De nieuwsbrief verschijnt niet in het reces van de Eerste Kamer. De eerstvolgende EUpdate
verschijnt naar verwachting op 10 september 2015.

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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