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Uitgelicht...

De Europese Unie heeft meer eenheid en Europa nodig

 9 september 2015 - Het Europees Parlement heeft tijdens de eerste plenaire vergaderweek na de
zomer aandachtig geluisterd naar de State of the Union toespraak door Juncker, president van de
Europese Commissie. Juncker gaf daarin zijn visie op wat er de komende periode allemaal zou
moeten gebeuren. Hij constateerde dat er meer Europa en meer Unie nodig is in de EU. Zijn
belangrijkste prioriteit is de huidige migratiecrisis in Europa.

Hij deed de oproep aan de Raad om op 14 september overeenstemming te bereiken over de
voorstellen die herplaatsing van in totaal 160.000 (40.000 personen op basis van een voorstel voor
de zomer, en 120.000 via een nieuw voorstel) vluchtelingen moet leiden. De problematiek vereist een
aanpak op meerdere fronten, Juncker sprak ook over een permanent herplaatsingsmechanisme voor
vluchtelingen en een andere aanpak van registratie van vluchtelingen (Dublin afspraken). Een
volledig overzicht van de concrete voorstellen op migratiegebied leest u hier. Voor wat betreft
mogelijkheden voor legale migratie zal de Europese Commissie begin 2016 een voorstel doen.

Juncker lichtte tijdens zijn toespraak kort nog een aantal andere punten toe. Zo is er aandacht nodig
voor het sociale aspect in Europa. Om groei en banen te bereiken is het Junckerplan in te zetten en
er zou een Europese pijler van sociale rechten komen. Een initiatief dat eerst in de Eurozone zou
kunnen worden opgericht.

In de toekomst zijn er nog vele keuzes te maken over welke kant de EU opgaat, Juncker wees in dat
verband op het Five Presidents' rapport van 22 juni jl.. Daarin worden een aantal korte en lange
termijn opties voorgelegd op onder meer economisch bestuur; deze opties vragen alle om politieke
keuzes. Alleen dan kan er een effectief en democratisch systeem van economisch en
begrotingstoezicht ontstaat. Het Europees Parlement, sociale partners en nationale parlementen zijn
daarin sleutelfiguren, aldus Juncker.

Met de State of the Union is ook de aftrap gegeven voor de gesprekken tussen de Europese
Commissie, het Europees Parlement en de Raad over het werkprogramma 2016 van de Europese
Commissie. In een zogeheten "letter of intent", welke verstuurd is naar het Europees Parlement en de
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Raad, worden de acties genoemd waar de Europese Commissie tot eind 2016 op wil focussen. Deze
acties zijn gegroepeerd aan de hand van de tien prioriteiten, welke de Europese Commissie heeft
opgesteld vorig jaar bij haar aantreden. Na overleg met het Europees Parlement en de Raad de
komende weken, zou het werkprogramma op 27 oktober a.s. moeten worden aangenomen.

lees meer
Dossier E150013 op de Europapoort

Nieuws uit de Kamer

Eerste Kamer verlangt spoedige toelichting regeringsinzet Europees migratiebeleid

 8 september 2015 - De leden van de commissie I&A/JBZ hebben op 8 september 2015 naar
aanleiding van de bespreking van verschillende verslagen en geannoteerde agenda's van JBZ-
Raadsvergaderingen, die grotendeels in het teken van de aanpak van de migratieproblematiek
staan, erop aangedrongen om op de hoogte te worden gehouden van de regeringsinzet in het
Europese migratiebeleid. De regering heeft op 8 september 2015 de inzet ter zake in een brief aan de
Tweede Kamer uiteen gezet. 

Tijdens het kennismakingsgesprek van de commissies voor V&J en voor I&A/JBZ met de
bewindslieden van V&J, eveneens op 8 september 2015, hebben de Kamerleden hierop
aangedrongen bij de staatssecretaris, de heer Dijkhoff. Een rappelbrief hierover is op 9 september
2015 aan de regering verzonden. De leden verzoeken in deze brief ook om uiterlijk 11 september
2015 te kunnen beschikken over de beantwoording van hun vragen over de Europese
migratieagenda (zie brief van 7 juli 2015) en over de geannoteerde agenda van de buitengewone
JBZ-Raadsvergadering van 14 september 2015, zodat de gedachtenwisseling van de Eerste Kamer
met de regering over de aanpak van de migratieproblematiek spoedig kan worden voortgezet. 

lees meer
Dossier E150010 op de Europapoort

Antwoorden op vragen over de Strategie voor een digitale interne markt voor Europa

 8 september 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.

Op 16 juni 2015 hebben de SP-fractieleden vragen gesteld aan de minister van Economische Zaken
(EZ) naar aanleiding van de mededeling. Op 13 juli 2015 heeft de minister hierop geantwoord. In zijn
brief wordt onder meer medegedeeld dat het beeld dat de SP-fractieleden schetsen, namelijk dat de
aanpak van cybercriminaliteit in het algemeen en de aanpak van kinderporno in het bijzonder niet de
aandacht krijgen die zij verdienen vanwege de stilstand in innovatie op deze gebieden, niet herkend
wordt. De minister geeft aan dat de Nationale Politie namelijk een bijzondere bijdrage ontvangt voor
de aanpak van cybercriminaliteit. Daarnaast wijst hij op de zogenaamde NIB-richtlijn (de EU-richtlijn
voor netwerk- en informatiebeveiliging), die voor het behouden en verbeteren van het vertrouwen in
de veiligheid van internet moet zorgen.

Op de vraag van de SP-fractieleden hoe de overheid de digitale overheid, met de daarbij behorende
e-vaardigheden van de bevolking, gaat vormgeven, antwoordt de minister dat het de ambitie is om
burgers en bedrijven vanaf 2017 hun zaken met de overheid digitaal te laten regelen. Daarbij is het
uitgangspunt 'digitaal waar mogelijk, persoonlijk waar nodig'. Dit betekent dat de burger een
alternatief heeft als digitaal communiceren met de overheid onmogelijk is. Voorts bieden overheden
cursussen en toolkits aan, zodat burgers e-vaardigheden kunnen aanleren.

Over open standaarden, een onderwerp dat de SP-fractieleden ook hebben aangedragen, zegt de
minister dat het primair de taak van het bedrijfsleven is om normen en standaarden te ontwikkelen.
Hij ziet echter nog wel een aanvullende rol voor de overheid weggelegd. De Europese Commissie
kan daarnaast de Europese normalisatie-instellingen verzoeken om specifieke normen te
ontwikkelen. Open normen en standaarden zijn immers een grensoverschrijdend fenomeen.

https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e150013_de_voltooiing_van_europa_s
https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20150707/brief_aan_de_staatssecretaris_van/document3/f=/vjvehgn1wmpt.pdf
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e150010_commissiemededeling_een
https://www.eerstekamer.nl/eu/europeesvoorstel/com_2015_192_commissiemededeling/document/f=/vjtqkgdbogmc.pdf
http://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20150619/brief_aan_de_minister_van/document3/f=/vjuzmlj5qyes.pdf
https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20150714/brief_minister_van_economische/document3/f=/vjvldv9w4cyi.pdf


09-12-2021 12:10 nieuwsbrief EUpdate nr. 15 - 2014 - 2015

https://www.euds.nl/print/eupdate/2014-2015/nr-15-3 3/4

De commissie EZ heeft in de bijeenkomst van 8 september jongstleden besloten de brief voor
kennisgeving aan te nemen.

lees meer
Dossier E150009 op de Europapoort
zie eerder
Schriftelijke vragen over de Strategie voor een digitale interne markt voor Europa (nieuwsbrief
EUpdate nr. 14 - 2014 - 2015)

Nieuws uit Europa

Voorzitter commissie EUZA neemt deel aan COSAC te Luxemburg

 13 juli 2015 - Op 13 juli 2015 vond te Luxemburg de bijeenkomst plaats van de voorzitters van de
commissies voor Europese Aangelegenheden van de nationale parlementen en een delegatie van
het Europese Parlement, de zogenaamde COSAC-Voorzittersbijeenkomst. Beide Kamers der Staten-
Generaal waren hierbij vertegenwoordigd. Voor de Eerste Kamer was de heer Tuur Elzinga (SP),
voorzitter van de commissie voor Europese Zaken, aanwezig.  

Naast de bespreking van de prioriteiten van het Luxemburgse Voorzitterschap, stond deze
bijeenkomst ook in het teken van de reeds langer lopende besprekingen van de mogelijkheid om de
politieke dialoog met de Europese Commissie te versterken in de vorm van een zogenaamde "groene
kaart" en de eventuele verbetering van de "gele kaart"-procedure. Onder Luxemburgs
Voorzitterschap zal in het najaar een formele COSAC-werkgroep worden ingesteld voor de verdere
bespreking van deze instrumenten.  

Omdat Nederland vanaf 2016 het Voorzitterschap van de EU op zich zal nemen, nam de
Nederlandse delegatie deze keer ook deel aan de zogenaamde Troika-vergadering, die aan elke
COSAC-bijeenkomst voorafgaat. In deze Troika-vergadering zetelen enkel de voorzitters van
de commissies voor Europese Aangelegenheden die de huidige, voorgaande en komende COSAC-
bijeenkomsten organiseren (dit zijn respectievelijk Luxemburg, Letland en Nederland), alsmede een
delegatie van het Europees Parlement. Onder andere zijn de conceptprogramma's van de COSAC-
voorzittersbijeenkomst en van de plenaire bijeenkomst op 29 november - 1 december 2015 onder
Luxemburgs Voorzitterschap besproken.

Interparlementaire Conferentie over het Gemeenschappelijk Buitenlands, Veiligheids- en
Defensiebeleid

 6 september 2015 - Op 5 en 6 september 2015 vond de halfjaarlijkse interparlementaire EU-
conferentie inzake het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB) en het
Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) plaats in Luxemburg. De Eerste Kamer
werd vertegenwoordigd door de voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken,
Defensie en Ontwikkelingssamenwerking, de heer Schrijver (plaatsvervangend delegatieleider;
PvdA). Vanuit de Tweede Kamer namen de voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse
Zaken, mevrouw Eijsink (delegatieleider; PvdA), de heer Vuijk (VVD) en mevrouw Hachchi (D66)
deel. Het betrof de laatste interparlementaire conferentie op dit terrein voorafgaand aan de
conferentie die in april 2015 zal plaatsvinden in Den Haag in het kader van het Nederlandse
Voorzitterschap van de Europese Unie.

Een van de belangrijkste sprekers tijdens de conferentie was de Hoge Vertegenwoordiger (HV) en
tevens vicepresident van de Europese Commissie, mevrouw Federica Mogherini. In haar bijdrage
sprak zij over het thema migratie en vluchtelingen. Daarover zei de HV onder andere dat de huidige
crisis een 'stresstest' is voor de EU. Volgens haar hangt de toekomst en identiteit van de EU af van
hoe we omgaan met deze crisis.

Tijdens de discussie over klimaatverandering in de context van veiligheid stelde het Eerste Kamerlid
Nico Schrijver dat de situatie urgent is en vraagt om handelen van de overheid. De heer Schrijver
wees in dit verband op de recente uitspraak van de Haagse rechtbank in de klimaatzaak van
Urgenda tegen de Staat. Hij vroeg of we ons voldoende bewust zijn van de urgentie en welke
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mitigatie-maatregelen nodig zijn in onze eigen landen om de emissie van broeikasgassen te
reduceren.

Naast de plenaire discussies vonden een drietal workshops plaats over migratie, civiele EU-missies
en de GVDB conclusies van de Europese Raad van 25-26 juni 2015. In de workshop over migratie
stelde de heer Schrijver de vraag hoe in het kader van Europees-Afrikaanse samenwerking de
grondoorzaken van migratie kunnen worden aangepakt. Daarnaast vroeg hij naar de impact van
migratie en de vluchtelingencrisis op de toekomst van het Verdrag van Coutonou.

Aan het einde van de conferentie kondigde het Tweede Kamerlid Angelien Eijsink namens de
Nederlandse delegatie de datum van de volgende vergadering tijdens het Nederlands voorzitterschap
van de Europese Unie aan. De aanwezige parlementariërs ontvingen eveneens een aankondiging
waarop de commissievoorzitters Schrijver en Eijsink een korte inhoudelijke vooruitblik geven op de
conferentie in Den Haag.

Signalering

Nieuwe Europese voorstellen

 17 september 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 29
Week 30
Week 35
Week 36
Week 37

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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