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Uitgelicht...

Juncker: "Europa kan alleen slagen als een project voor en niet tegen de lidstaten."

 14 september 2016 - ‘Het lijkt alsof de EU en de nationale hoofdsteden nauwelijks nog een raakvlak
hebben’.  Met deze stelling leidde Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, zijn
jaarlijkse Staat van de Europese Unie in. Juncker constateerde tijdens zijn toespraak in het Europees
Parlement dat de EU in crisis verkeert. Steeds vaker hebben vertegenwoordigers van de EU-
instellingen verschillende prioriteiten, soms tegenovergesteld aan die van lidstaten en nationale
parlementen.

Juncker stelt daarom een positieve agenda voor, hij wil een Europa dat beschermt, de Europese
levenswijze behoudt, de burgers ‘empowert’, dat binnen en buiten de grenzen verdedigt en dat
verantwoordelijkheid neemt. Hij constateert echter dat de EU en 27 lidstaten in de toekomst voor een
aantal grote politieke en democratische uitdagingen staan. Zowel het Europees Parlement als de
nationale parlementen moeten hier nauw bij betrokken worden.

De Staat van de Europese Unie is een belangrijke stap richting het vaststellen van het
Werkprogramma van de Europese Commissie. Naast zijn Staat van de Europese Unie toespraak
heeft Juncker samen met vicevoorzitter Timmermans een intentieverklaring verstuurd aan het EP en
de Raad. De intentieverklaring bevat een gedetailleerde uiteenzetting van de plannen van de
Commissie voor het volgende jaar. Op basis van de intentieverklaring treden de Raad en het
Parlement de komende weken met de Commissie in gesprek. Het resultaat daarvan, het
Werkprogramma 2017 van de Commissie wordt eind oktober verwacht.

Aan de hand van dat Werkprogramma stelt de Eerste Kamer haar prioritaire Europese dossiers voor
het komende jaar vast. Nieuw dit jaar is dat de Raad, het Parlement en de Commissie na de
presentatie van het Werkprogramma met een gezamenlijke verklaring komen in het kader van het
interinstitutioneel akkoord over beter wetgeven. In de verklaring zal opgenomen staan welke
prioriteiten zij stellen voor het komende jaar.

Om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen en tegelijkertijd de burgers beter uit te leggen hoe Europa
werkt, brengt de Commissie de komende tijd vaker bezoeken aan nationale parlementen. Want
‘Europa kan alleen slagen als project voor en niet tegen de lidstaten’, aldus Juncker. De Nederlandse
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Commissaris Timmermans liet er geen gras overgroeien, de dag na de Staat van de Europese Unie
bezocht hij het Nederlandse parlement.

Nieuws uit de Kamer

Bezoek Duitse Bondsraadpresident aan Staten-Generaal

 26 augustus 2016 - De Voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol, en de Voorzitter van de
Tweede Kamer, Khadija Arib, ontvingen op vrijdag 26 augustus 2016 namens de Staten-Generaal de
President van de Duitse Bondsraad, de heer Stanislaw Tillich. De Bondsraadpresident had in het
gebouw van de Eerste Kamer een gedachtewisseling met de beide Kamervoorzitters. Daarbij was
ook ondervoorzitter van de Eerste Kamer Joris Backer aanwezig.

Tijdens het gesprek kwam de volgende onderwerpen aan de orde: de huidige politieke situatie in de
EU en in Duitsland, de vluchtelingencrisis, Brexit en de huidige situatie in Turkije. Over de EU zei de
heer Tillich het belangrijk te vinden dat landen elkaar blijven opzoeken en met elkaar van gedachten
blijven wisselen om zo elkaars verschillende standpunten beter te begrijpen. Hij onderstreepte dat er
na 26 jaar hereniging in Duitsland nog steeds misverstanden bestaan tussen Oost en West, wat
alleen maar aangeeft hoe belangrijk het is om in EU-verband met elkaar te praten om misverstanden
weg te nemen. Daarbij moeten Europese lidstaten elkaar als partners zien. Volgens Tillich is er een
gemeenschappelijk visie nodig op de EU, vooral voor gemeenschappelijke verantwoordelijkheden
zoals de opvang van vluchtelingen.

Na de ontmoeting in de Eerste Kamer vond er een lunch plaats in Scheveningen. Tijdens zijn bezoek
werd de Bondsraadpresident ook ontvangen door minister-president Rutte en Koning Willem-
Alexander. Ook bezocht de heer Tillich het Internationale Gerechtshof en had hij een ontmoeting met
minister van Economische Zaken Henk Kamp.
lees meer
Nieuwsbericht en toespraak

Blauwekaartregeling voor kennismigranten

 12 september 2016 - De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de minister
van SZW enkele vragen voorgelegd over de zogenaamde blauwekaartregeling. Dit EU-voorstel
(COM(2016)378) heeft als doel hoogopgeleide kennismigranten uit derde landen aan te trekken en
vervangt de regeling uit 2009.

De leden van de fracties van CDA en D66 informeren in de brief van 20 juli 2016 naar de
mogelijkheid tot het behoud van de eigen kennismigrantenregeling en naar de consequenties van de
nieuwe blue card-richtlijn voor het nationale toelatingsbeleid. Zij zijn ook benieuwd naar de eventuele
gevolgen van de Brexit. De leden van de SP-fractie willen graag weten wat het effect is van de
bestaande blauwekaartregeling op de Nederlandse kenniseconomie en wat de stand van zaken is ten
aanzien van het ethisch wervingsbeleid. Zij vragen ook aandacht voor het gevaar van braindrain en
voor de verhouding tussen de Europese migratiedeals met Afrikaanse landen en het aantrekken van
meer kennismigranten.

De reactie van de minister op deze vragen is op 12 september 2016 ontvangen. Hij gaat daarin in op
de specifieke vragen en geeft aan dat het kabinet zich er voor inzet de soepele voorwaarden van de
nationale kennismigrantenregeling binnen de blue card-richtlijn te handhaven. Wanneer dat niet
haalbaar blijkt te zijn, zal het kabinet pleiten voor handhaving van nationale
kennismigrantenregelingen naast de blue card-richtlijn. De antwoordbrief zal op 27 september 2016
in commissieverband worden besproken.

lees meer
Dossier E160021 op de Europapoort

Weerbaarheid tegen hybride dreigingen versterken

 13 september 2016 - In antwoord op vragen van de SP-fractie schrijft de minister van Buitenlandse
Zaken aan de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking
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(BDO) dat hybride bedreigingen de EU voor complexe uitdagingen stellen, waardoor het noodzakelijk
is dat deze dreigingen geïntegreerd en concreet aangepakt worden.

De SP-fractie van de Eerste Kamer bevroeg de minister van Buitenlandse Zaken over de nieuwe
Gezamenlijke mededeling van de Europese Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie
voor buitenlands- en veiligheidsbeleid (JOIN(2016)18). In deze mededeling stonden enkele
voorstellen om hybride dreigingen tegen te gaan en de weerbaarheid van de EU-partners te
versterken. Volgens de minister zijn hybride dreigingen zeer complexe dreigingen waardoor het nodig
is om als EU een gezamenlijke benadering te hebben en concrete actie te kunnen ondernemen om
deze dreigingen tegen te gaan.

Hybride dreigingen zijn bedreigingen die een combinatie bevatten van dwang, diplomatieke, militaire,
economische en/of technologische methodes om kwetsbaarheden van een land uit te buiten, zonder
een officiële oorlogsverklaring. In de Mededeling wordt nadruk gelegd op betere bewustwording van
hybride dreigingen, het ontwikkelen van bestendigheid, preventie, reactie en herstel en
samenwerking tussen de EU en de NAVO om hybride dreigingen beter te bestrijden.

De SP beschouwde het begrip 'hybride dreiging' als te breed waardoor het niet hanteerbaar zou zijn.
Er worden verschillende definities van hybride dreigingen gegeven in de mededeling waarop de SP
een duidelijke definitie van een hybride dreiging wenste. De minister antwoordde dat er geen
internationaal geoorloofde definitie van hybride bedreigingen bestaat. Door de brede benadering
kunnen bestaande en nieuwe maatregelen worden samengebracht in een overkoepelend kader.
Hierdoor wordt het beter mogelijk om in te spelen op een veranderende veiligheidsomgeving.
Wanneer er nieuwe beleidsvoorstellen komen, zullen die worden besproken in de EU-
raadswerkgroepen, aldus de minister. De commissie heeft de antwoorden besproken op 13
september 2016 en heeft die voor kennisneming aangenomen.

lees meer
E160017 op de Europapoort

Nieuws uit Europa

Interparlementaire Conferentie Gemeenschappelijk Buitenlands, Veiligheids- en
Defensiebeleid

 3 september 2016 - Op 3 en 4 september 2016 vond de halfjaarlijkse interparlementaire EU-
conferentie inzake het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB) en het
Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) plaats in Slowakije (Bratislava). Vanuit de
Eerste Kamer namen de Leden Schrijver (plaatsvervangend delegatieleider; PvdA) en Lintmeijer
(GroenLinks) deel en vanuit de Tweede Kamer de Leden Eijsink (delegatieleider; PvdA) en De Roon
(PVV). De vorige interparlementaire conferentie op dit terrein vond plaats onder het Nederlandse EU-
Voorzitterschap op 6-8 april 2016.

Op de conferentie is Bratislava waren er onder meer bijdragen van Hoge Vertegenwoordiger van de
Europese Unie Federica Mogherini, VN Assistent Secretaris-Generaal voor Politieke Zaken Miroslav
Jenča en  Slowaakse Minister van Buitenlandse en Europese Zaken Miroslav Lajčák.
Hoofdonderwerpen van de conferentie waren de in juni 2016 verschenen Global Strategy van de
Hoge Vertegenwoordiger en de implementatie daarvan, EU-uitbreiding in de Westelijke Balkan,
migratie, het Oostelijk Partnerschap en Europese defensiesamenwerking.

lees meer
Website van de interparlementaire conferentie inzake GBVB
Video: CFSP/CSDP conference 6-8 April 2016

Signalering

Nieuwe Europese voorstellen

 15 september 2016 -  Voor de Europese werkzaamheden van de Eerste Kamer wordt wekelijks een
overzicht samengesteld van recent gepresenteerde Europese voorstellen. U treft hierbij links aan
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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 tot en met 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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