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Uitgelicht...

Vragen over nieuwe voorstellen Europees Asielsysteem en hervestiging

 26 oktober 2016 - De vaste commissie voor Immigratie & Asiel/ JBZ-raad (I&A/JBZ) heeft enkele
vragen gesteld aan de regering over Europese voorstellen naar aanleiding van de herziening van het
Gemeenschappelijk Europees Asielsysteem (GEAS) en over het voorstel tot oprichting van een
Europees hervestigingskader. Hieronder vallen het verordeningsvoorstel ter vervanging van de
Procedurerichtlijn, het verordeningsvoorstel ter vervanging van de Kwalificatierichtlijn, het
richtlijnvoorstel ter herziening van de Opvangrichtlijn en het verordeningsvoorstel tot oprichting van
een EU-hervestigingskader.

In de brief worden vragen gesteld door de fracties van SP, D66, GroenLinks en SGP. De vragen
richten zich voornamelijk op de waardering van de voorstellen door de regering en de gevolgen voor
de Nederlandse praktijk. Meerdere fracties refereerden aan de BNC-fiches over de voorstellen die de
regering aan de Kamer had gestuurd. De leden vroegen of de regering alvast inzicht kon geven wat
de gevolgen zullen zijn voor de Nederlandse Vreemdelingenwet. Verder kwamen er ook vragen over
de uitvoerbaarheid van de voorstellen binnen het verdeelde Europese krachtenveld aan de orde. Zo
riep het vrijwillige karakter van het hervestigingskader vragen op over de haalbaarheid en
uitvoerbaarheid van het voorstel.

Met een van de voorstellen beoogt de Europese Commissie een gemeenschappelijke EU-procedure
in te stellen om huidige asielprocedures te vereenvoudigen, te verduidelijken en te verkorten in alle
lidstaten. Wanneer een asielzoeker afkomstig is uit een veilig land, zullen de asielaanvragen worden
afgewezen. In het verordeningsvoorstel verduidelijkt de Europese Commissie wanneer een land
precies als veilig wordt gekwalificeerd.

De regering wordt in de brief gevraagd te reageren op de kritiek dat Turkije als veilig land wordt
betiteld door de Europese Commissie. Turkije wordt namelijk beschuldigd van het terugsturen van
Syrische asielzoekers en vluchtelingen naar Syrië.
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De leden van de commissie I&A/JBZ verwachten van de regering binnen vier weken een reactie op
de gestelde vragen, waarna er wordt besloten of de antwoorden van de regering aanleiding geven
voor het stellen van nadere vragen.

lees meer
Dossier E160025 op de Europapoort
Dossier E160026 op de Europapoort
Dossier E160027 op de Europapoort
Dossier E160028 op de Europapoort
zie eerder
Schriftelijke vragen over herziening gemeenschappelijk Europees asielsysteem (nieuwsbrief EUpdate
nr. 13 - 2015 - 2016) Europese aanpak vluchtelingencrisis (nieuwsbrief EUpdate nr. 10 - 2015 - 2016)

Nieuws uit de Kamer

Minister Ploumen: Nederland gebaat bij handelsverdrag CETA

 17 oktober 2016 - "Verschillende Nederlandse sectoren zullen veel baat hebben bij CETA" schrijft de
Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Ploumen op 17 oktober 2016 aan
de leden van de Eerste Kamer. Leden van de fracties van D66, SP, PvdA, GroenLinks, PvdD en SGP
hadden vragen gesteld aan de regering over het vrijhandelsverdrag met Canada, CETA.

De minister beantwoordt bij vragen over de economische gevolgen voor Nederland dat vooral de
tuinbouw-, zuivel- en de dienstensector van Nederland veel baat hebben bij het handelsverdrag.
Producten uit deze sectoren kunnen gemakkelijker worden aangeboden op de Canadese markt.
Bovendien krijgen Nederlandse bedrijven toegang tot Canadese overheidsaanbestedingen.
Aanvullend hierop vermeldt de minister dat juist de midden- en kleine bedrijven (MKB) een groot deel
van deze winsten tot zich nemen, doordat zij nu geen onevenredig grote kosten hoeven te betalen
om toe te treden op de Canadese markt. 

De regering werd gevraagd waarom zij akkoord kan gaan met het Investment Court System, een
controversieel deel van het verdrag waardoor investeerders overheden kunnen aanklagen voor een
schadeclaim als overheden zich niet houden aan de verdragsbepalingen. Enkele leden vrezen dat
investeerders door te dreigen met een schadeclaim overheden onder druk kunnen zetten om
overheidsbesluiten aan te passen. Volgens de minister blijkt echter uit onderzoek dat
overheidsbesluiten bijna nooit worden aangepast door druk van een investeerder. Doordat Nederland
veel investeringen doet in het buitenland is ons land juist gebaat bij een goede rechtsbescherming in
andere landen.  

Andere leden wezen de regering op de kritiek van meerdere maatschappelijke organisaties op het
vrijhandelsverdrag. Zij vroegen zich af in hoeverre de regering rekening houdt met deze kritiek en of
zij nu tegemoet komt aan deze bezwaren. De minister antwoordt dat het kabinet met alle
belanghebbenden uit het bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld regelmatig in gesprek is
gegaan.

lees meer
Dossier E160036 op de Europapoort
Dossier E160035 op de Europapoort
Dossier E160034 op de Europapoort
zie eerder
Noodzaak voorlopige toepassing CETA onduidelijk (nieuwsbrief EUpdate nr. 1 - 2016 - 2017)

Minister Koenders blikt terug op Nederlands EU-Voorzitterschap en kijkt vooruit

 25 oktober 2016 - De commissie voor Europese Zaken (EUZA) heeft op 25 oktober 2016 een
mondeling overleg gevoerd met de minister van Buitenlandse Zaken, de heer Koenders. Het oogmerk
van het mondeling overleg was om terug te blikken op het Nederlandse Voorzitterschap van de Raad
van de EU dat in het voorjaar van 2016 plaatsvond. De commissieleden bespraken met de minister
ook een vooruitblik op het EU-beleid voor de komende maanden. 
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https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e160027_voorstel_voor_een
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In het gesprek kwamen aan de orde: de strategische aanpak van Nederland in het EU-
Voorzitterschap, de benadering van de migratieproblematiek en de lessen en vervolgstappen sinds
de uitslag van het Brexit-referendum. Verder gaf de minister ook een overzicht van het
Nederlands beleid in de EU op uiteenlopende onderwerpen, zoals de betrokkenheid van Nederland
bij het Meerjarig Financieel Kader (MFK), de stand van zaken in de onderhandelingen voor de
toetreding van de EU tot het EVRM en de op handen zijnde reactie van de regering op het de uitslag
van het Nederlands referendum bij het Oekraïne-Associatieakkoord. Over het laastste onderwerp
lichtte de minister toe dat het kabinet zoekt naar een oplossing die recht doet aan de uitslag van het
referendum en vroeg hierin de steun van beide Kamers der Staten-Generaal.

Een verslag van het mondeling overleg zal binnenkort worden gepubliceerd. 

Herzien pakket slimme grenzen roept vragen op

 11 oktober 2016 - Op 3 juni 2016 heeft de commissie I&A/JBZ een brief verstuurd aan de
staatssecretaris van Veiligheid en Justitie met vragen van de fracties van de VVD, SP, PvdA en
GroenLinks over het herziene-slimme-grenzenpakket. Dit pakket ziet op grensformaliteiten voor
reizigers uit landen die geen lid zijn van de EU. De fracties vragen de regering onder meer om in te
gaan op de samenhang van de aangekondigde maatregelen met reeds bestaande maatregelen ter
voorkoming van terrorisme. Zo bevat het pakket een voorstel voor een Europees in- en
uitreissysteem (EES). De fracties uiten ook zorgen over de gevolgen voor de rechtsbescherming voor
zowel EU-burgers en niet-EU-burgers als het gaat om het bewaren en gebruiken van persoonlijke
gegevens. Ook vroegen de fracties naar de effecten van het herziene pakket op het bestaande
Nederlandse paspoort- en identiteitenbeleid. De staatssecretaris heeft de vragen bij brief van 7
oktober 2016 beantwoord. De commissie heeft de antwoordbrief op 11 oktober 2016 besproken en
voor kennisgeving aangenomen.

lees meer
Zie dossier E160007 op Europapoort
Zie dossier E160008 op Europapoort
Zie dossier E160009 op Europapoort

Nieuws van de PV Staten-Generaal Brussel

Commissie werkprogramma 2017: naar een Europa dat ons beschermt, sterker maakt en
verdedigt

 25 oktober 2016 - Het werkplan van de Commissie is gericht op de grootste uitdagingen waar Europa
nu mee te maken heeft, conform de tien politieke prioriteiten die Commissie Juncker bij de start van
haar aantreden heeft gesteld. “We leven in een spannende tijd: we zullen samen nog harder moeten
werken om de burgers van Europa te beschermen, sterker te maken en te verdedigen”, aldus eerste
vice-voorzitter Timmermans tijdens de presentatie op 25 oktober in Straatsburg.

Volgens Timmermans bevat het werkprogramma geen verrassingen, omdat de Commissie goed heeft
geluisterd naar de burgers, de input van de het Europees Parlement, de Europese Raad en het Refit-
platform. Dit nieuwe forum bestaande uit onafhankelijke deskundigen beoordeelt bestaande EU-
wetgeving teneinde de administratieve en financiële lasten hiervan te drukken. Het nieuwe
programma omvat 21 initiatieven, 18 Refit-voorstellen en trekt 19 ingediende wetsvoorstellen terug.
Daarnaast zal de Commissie volgend jaar versterkt gaan toezien op de uitvoering en handhaving van
EU regels vooral op het terrein van de interne markt en milieu.

Tijdens het debat in het Europees Parlement drongen verschillende fracties (S&D, GUE, Groenen) er
bij de Commissie op aan dat de sociale dimensie van EU beleid meer aandacht moet krijgen. Agnes
Jongerius (PvdA, S&D) zei dat de belofte van Juncker voor een sociale pijler onvoldoende zichtbaar
is en dat er juist concrete voorstellen moeten komen. Bas Eickhout (Groen Links, Groenen)
benadrukte het belang van energie-efficiëntie en ecodesign.

De komende weken zal de Commissie opnieuw in overleg treden met het EP en de Raad om te
komen tot een gemeenschappelijke verklaring in december waarin de prioriteiten voor wetgeving

https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20161007/verslag_van_een_schriftelijk_3/document3/f=/vk84m8rtvwrc.pdf
https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20161007/verslag_van_een_schriftelijk_3/document3/f=/vk84m8rtvwrc.pdf
https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e160007_commissiemededeling_over
https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e160008_voorstel_voor_een
https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e160009_voorstel_voor_een


09-12-2021 11:42 nieuwsbrief EUpdate nr. 2 - 2016 - 2017

https://www.euds.nl/print/eupdate/2016-2017/nr-2-1 4/5

worden aangegeven, zoals het nieuwe inter-institutionele akkoord voorschrijft. Naar aanleiding van
het werkprogramma zal de Eerste Kamer binnenkort per commissie haar prioriteiten aangeven.

lees meer
Persbericht van de Europese Commissie over het werkprogramma

Nieuws uit Europa

Vierde deelsessie Parlementaire Assemblée van de Raad van Europa

 10 oktober 2016 - Senatoren Schrijver (PvdA), Van de Ven (VVD), Kox (SP) en Strik (GL) en hebben
deelgenomen aan de vierde en laatste vergaderweek (10-14 oktober 2016) dit jaar van de
Parlementaire Assemblée van de Raad van Europa (PACE). 

De senatoren namen onder andere deel aan debatten over democratie in Turkije, rechten van
kinderen van draagmoeders, de Panama-papers, het Internationaal Strafhof en de bescherming van
alleengaande jongeren in Europa. 

Zie op de Eerste Kamer website een uitgebreid verslag van de bijeenkomst van de inbreng van de
senatoren in de debatten.

Leden van de commissies Financiën bijeen in Bratislava

 17 oktober 2016 - Van 16 tot en met 18 oktober vond de halfjaarlijkse interparlementaire Conferentie
over stabiliteit, economische coördinatie en bestuur plaats in Bratislava, Slowakije. Vanuit de Staten-
Generaal namen Senator Van Rij (CDA) en Tweede Kamerlid Neppérus (VVD) deel aan de
conferentie.

Voorafgaand aan de conferentie werd de delegatie ontvangen door de ambassadeur van Nederland
in Slowakije, de heer Van Rijssen. Van hem ontving de delegatie een briefing over de politieke situatie
in Slowakije en over de prioriteiten van het Slowaakse EU-Voorzitterschap in de tweede helft van
2016.

De eerste sessie richtte zich op versterking van de pijler van sociale rechten, met als doel het
vertrouwen van burgers in de Unie te helpen herstellen. Tijdens deze sessie werd van gedachten
gewisseld met onder andere Marianne Thyssen, Eurocommissaris voor Werkgelegenheid, Sociale
Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit. Zij bepleitte een ‘Europese pijler voor sociale rechten’.
Aanwezigen gingen daarna met elkaar in discussie over de mogelijke inrichting hiervan. Het tweede
discussieblok ging over de versterking van maatregelen tegen belastingontwijking en -ontduiking.
Tijdens deze sessie gingen verschillende sprekers in op het belang van effectieve belastingheffing en
op de factoren die dat binnen de Unie in de weg staan. Ook spraken zij over specifieke Europese
maatregelen ter voorkoming van belastingontduiking, zoals een gemeenschappelijke
geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB).

Op de tweede dag van de conferentie had het Slowaakse voorzitterschap een discussie
georganiseerd over automatische stabilisatoren als bouwsteen van de EU-begrotingsunie. Centraal in
de bijdragen van de sprekers en de discussie tussen de deelnemers stond de vraag in welke mate
verdere politieke integratie binnen de EMU nodig is om deze goed te laten functioneren. Door
sommige deelnemers werd een stabilisatiefonds bepleit dat zou moeten worden beheerd door een
Europese Minister van Financiën. Voor anderen was de oplossing meer gelegen in het beter naleven
van de begrotingsregels die al zijn afgesproken.

Ten slotte is gesproken over het EU-Gemeenschappelijk Investeringsprogramma als instrument voor
macro-economische groei. Aanwezigen gingen met elkaar in discussie over de mogelijkheid en
wenselijkheid om het Europese Investeringsfonds EFSI (ook wel het ‘Junckerfonds’ genoemd) in te
zetten als macro-economisch stabilisatiefonds binnen de EMU.

lees meer
Achtergronddocumenten over de conferentie op de website van het Slowaakse Parlement

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3500_nl.htm
http://website-pace.net/en_GB/web/apce/plenary-session
https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20161016/vierde_deelsessie_parlementaire
https://www.nrsr.sk/web/?sid=skpresEvent&id=6584&lang=en
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Europese Senaatsvoorzitters vergaderen in Bern

 21 oktober 2016 - In de Zwitserse hoofdstad Bern vond op 20 en 21 oktober 2016 de zeventiende
vergadering van de Association of European Senates (AES) plaats. De Europese senaatsvoorzitters
kwamen bijeen op uitnodiging van de voorzitter van de senaat van Zwitserland, de Ständenrat,
Raphaël Comte. Vanuit Nederland nam Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol aan de
conferentie deel, vergezeld door Griffier Geert Jan Hamilton. Het centrale thema dit jaar was 'The role
of the senate in parliamentary decision-making'. Daarnaast was een bijzonder deel van de
vergadering gewijd aan de rol van Europese senaten in de bestrijding van terreur. 

In een sessie over de rol van senaten in parlementaire besluitvorming ging Eerste
Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol in op de rol van de Eerste Kamer in het Nederlandse
wetgevingsprocesen en de ervaringen in de afgelopen jaren met een minderheidspositie van de
regeringscoalitie in de Eerste Kamer. 

Verder benadrukte de Kamervoorzitter in een sessie over terreurbestrijding dat ook bij wetgeving die
tegen terreur is gericht de rule of law een belangrijk leidend principe blijft. Zij riep de senaten op tot
het gezamenlijk nemen van verantwoordelijkheid om vrede en stabiliteit zeker te stellen. 

Een uitgebreider verslag van de bijeenkomst en de volledige toespraken van de Kamervoorzitter zijn
na te lezen op de Eerste Kamer website.

Signalering

Nieuwe Europese voorstellen

 27 oktober 2016 - 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 41
Week 42
Week 43

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.

https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20161023/europese_senaatsvoorzitters%C2%A0
https://www.eerstekamer.nl/eu/intern_stuk/20161026/overzicht_gepresenteerde_europese/f=/vk8nlu0hlqyj.pdf
https://www.eerstekamer.nl/eu/intern_stuk/20161026/overzicht_van_nieuw_gepubliceerde
https://www.eerstekamer.nl/eu/intern_stuk/20161027/overzicht_gepresenteerde_europese/f=/vk8ohurxoooc.pdf
http://www.euds.nl/eupdate/inschrijven
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