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Uitgelicht...

Werkprogramma 2014 Europese Commissie in behandeling in Eerste Kamer

 22 oktober 2013 - De Europese Commissie heeft op 22 oktober jl. haar Werkprogramma 2014 (WP
2014) gepubliceerd. Het document ligt ten grondslag aan het op te stellen Europees
werkprogramma van de Eerste Kamer voor het komende jaar. Momenteel buigen de Kamerfracties
zich over de vraag welke wetgevende en niet-wegevende voorstellen uit het WP 2014 moeten
worden geselecteerd voor parlementaire behandeling. In een volgende fase zullen deze voordrachten
worden besproken in de afzonderlijke Kamercommissies, die immers verantwoordelijk zijn voor de
uiteindelijke toetsing van Europese voorstellen op hun eigen beleidsterrein. Naar verwachting zal de
lijst met prioritaire dossiers op 14 januari 2014 plenair worden vastgesteld in de Senaat, ná een
laatste toets in de commissie voor Europese Zaken in december 2013.

Het werkprogramma van de Europese Commissie bevat de titels en korte omschrijvingen van ruim 40
(nieuwe) Europese voorstellen die de Europese Commissie verwacht in 2014 te publiceren. Het gaat
onder andere om de afronding van de bankenunie en een mededeling over het toekomstige EU-
beleid inzake justitie en een nieuwe Europese agenda voor binnenlandse zaken. Het leeuwendeel
van de voorstellen ligt evenwel op het terrein van de vaste Kamercommissie voor Economische
Zaken.

Naar verwachting zal de kabinetsappreciatie van het WP 2014 rond 22 november 2013 worden
gepubliceerd. Ook de Tweede Kamer behandelt momenteel het WP 2014.

lees meer
Dossier E130050 op de Europapoort

Gele kaart procedure voor verordeningsvoorstel Europees Openbaar Ministerie

 13 november 2013 - Naast de Eerste en Tweede Kamer hebben ook andere nationale parlementen in
Europa zich door middel van een subsidiariteitsbezwaar negatief uitgelaten over het
verordeningsvoorstel tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie. Nu meer dan een kwart
van de nationale parlementen een subsidiariteitsbezwaar heeft ingediend bij de Europese Commissie

https://www.euds.nl/print/eupdate/2013-2014/nr-3-2#art1545
https://www.euds.nl/print/eupdate/2013-2014/nr-3-2#art1547
https://www.euds.nl/print/eupdate/2013-2014/nr-3-2#art1543
https://www.euds.nl/print/eupdate/2013-2014/nr-3-2#art1544
https://www.euds.nl/print/eupdate/2013-2014/nr-3-2#art1540
https://www.euds.nl/print/eupdate/2013-2014/nr-3-2#art1541
http://www.eerstekamer.nl/eu/europeesvoorstel/com_2013_739_werkprogramma_2014/document/f=/vjecl6g2i0lu.pdf
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e130050_werkprogramma_2014_van_de


09-12-2021 12:38 nieuwsbrief EUpdate nr. 3 - 2013 - 2014

https://www.euds.nl/print/eupdate/2013-2014/nr-3-2 2/4

is daarmee de drempel voor een gele-kaart-procedure behaald. Voor voorstellen van de Europese
Commissie op het terrein van justitiële samenwerking in strafzaken en politiële samenwerking is deze
drempel namelijk op een kwart in plaats van een derde van de parlementaire stemmen gesteld. In
plaats van de gebruikelijke 19 stemmen zijn derhalve 'slechts' 14 stemmen nodig om de drempel te
behalen. De gele-kaart-procedure betekent dat de Europese Commissie het voorstel nu in
heroverweging moet nemen. De Europese Commissie kan gemotiveerd besluiten het voorstel te
handhaven, te wijzigen of in te trekken.

lees meer
Dossier E130041
zie eerder
Meerderheid Eerste Kamer negatief over verordeningsvoorstel Europees Openbaar Ministerie
(nieuwsbrief EUpdate nr. 2 - 2013 - 2014)

Nieuws uit de Kamer

Commissie EUZA: focus op Oostelijk Partnerschap en relatie EU-Rusland

 29 oktober 2013 - Naar aanleiding van de bespreking van de COSAC-bijeenkomst, die plaatsvond op
27-29 oktober 2013 te Vilnius, heeft de commissie EUZA op 29 oktober 2013 gesproken over de
relaties tussen de EU en Rusland en over het Oostelijk Partnerschap. De commissie is voornemens
het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB) van de EU te agenderen als een
van de onderwerpen van de jaarlijkse Algemene Europese Beschouwingen (AEB) in 2014. Ter
voorbereiding daarop zal het jaarlijkse werkbezoek aan Brussel deels gewijd zijn aan de relaties EU-
Rusland en het Oostelijk Partnerschap. De commissie zal bovendien, in samenwerking met de
commissie BDO, op 21 januari 2014 over deze onderwerpen een mondeling overleg voeren met de
minister van Buitenlandse Zaken.

Commissies I&A/JBZ en V&J vervolgen dialoog over algemeen gegevensbeschermingskader
van de EU

 1 november 2013 - Op 1 november 2013 zonden de commissies voor Immigratie & Asiel/JBZ-Raad
en voor Veiligheid en Justitie een brief aan de regering met nadere vragen over aspecten van
de onderhandelingen over de totstandkoming van het algemeen gegevensbeschermingskader van de
EU. De leden van de fractie van de VVD stellen vervolgvragen in reactie op een brief van de
staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 2 oktober 2013. De leden van de fractie van het CDA,
D66 en GroenLinks hebben zich bij de vragen aangesloten. De nadere vragen betreffen het recht om
vergeten te worden en gegevens te (laten) wissen, het recht op dataportabiliteit en de visie van de
regering op de uitgangspunten van het Europees Parlement in de onderhandelingen met de Raad.

Tot slot vragen beide commissies in de brief naar het tijdspad voor de afronding van de verordening
en de richtlijn inzake gegevensbescherming.

lees meer
Dossier E120003 op de Europapoort
Dossier E120004 op de Europapoort

Nieuws uit Europa

Onder Litouws voorzitterschap viert COSAC haar vijftigste bijeenkomst

 29 oktober 2013 - Op 28 en 29 oktober 2013 vond te Vilnius de plenaire vergadering van de 50ste
COSAC plaats, de interparlementaire bijeenkomst van de commissies voor Europese Zaken van de
parlementen van de EU. Voor de Eerste Kamer namen mevrouw Tineke Strik (GroenLinks), tevens
voorzitter van de commissie EUZA, en de heer Peter Van Dijk (PVV) deel. De heer René Leegte
(VVD), ondervoorzitter van de commissie EUZA van de Tweede Kamer, en de heer Harry Van
Bommel (SP) waren de andere leden van de Staten-Generaal delegatie.
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Ter ere van het 25-jarige bestaan van de COSAC sprak de heer Laurent Fabius, de Franse minister
van Buitenlandse Zaken, de leden van COSAC toe. In november 1989 organiseerde de heer Fabius,
in zijn toenmalige functie als voorzitter van de Franse Nationale Assemblée, in Parijs de eerste
COSAC-bijeenkomst. Het doel van de bijeenkomst was tweezijdig: enerzijds het participeren van
nationale parlementen in wat nu de Europese Unie is en anderzijds het bevorderen van
samenwerking tussen nationale parlementen onderling en tussen nationale parlementen en het
Europese Parlement. Deze doelstellingen zijn nog steeds zeer actueel, aldus de heer Fabius.

Op 29 oktober 2013 werd tevens het permanente COSAC Women's Forum opgericht, met als
doelstelling het bij de Europese politieke partijen onder de aandacht brengen van gendergelijkheid, -
kansen en -evenwicht in de maatschappij en het bevorderen van actieve participatie van vrouwen in
de politiek.

Op de reguliere agenda stond onder andere de aanbieding van het 20ste halfjaarlijkse COSAC-
rapport en de plenaire bespreking van verschillende onderwerpen, waaronder de parlementaire
diplomatie van het Europese Parlement ten aanzien van Oekraïne, de implementatie van de Europa
2020-Strategie, de democratische legitimiteit in de EU en de rol van de parlementen hierin en de
digitale agenda. Bij het agendapunt over de Europese verkiezingen van 2014 gaf mevrouw Strik aan
dat nationale parlementen en het Europese Parlement elkaar moeten aanvullen en dat de
bevordering van de opkomst van kiezers bij de Europese verkiezingen in ieders belang is. Zij
verzocht de inleiders bij dit agendapunt, de heer Andrew Duff en de heer Pat Cox, toe te lichten of zij
een concrete rol zagen voor nationale parlementen bij de Europese verkiezingen. De heer Duff stelde
in antwoord hierop voor dat de lijsttrekkers voor de verkiezingen van het Europees Parlement in de
nationale parlementen zouden kunnen worden ondervraagd over hun politieke programma.

Vanuit de Staten-Generaal delegatie is tijdens de plenaire vergadering, zowel door mevrouw Strik als
door de heer Leegte, bij herhaling aangegeven dat het innemen van politieke standpunten in de
COSAC-bijdragen achterwege zou moeten blijven en dat, verwijzend naar artikel 10 van het Protocol
over de rol van nationale parlementen in de EU, de bijdragen van COSAC de nationale parlementen
niet binden en hun standpunt onverlet laten. De bijeenkomsten van COSAC zouden met name
gericht moeten zijn op het versterken van de positie van nationale parlementen door uitwisseling van
informatie en goede praktijken. Een dergelijke uitwisseling vond plaats in een informele bijeenkomst,
naast de plenaire besprekingen, enkel gericht op het uitwisselen van praktische informatie en het
bespreken van uitdagingen voor nationale parlementen, zoals de beïnvloeding en controle van EU-
besluitvorming. Mevrouw Strik noemde, als voorbeeld van een succesvol resultaat van COSAC, de
facilitering door de Nederlandse regering van de toegang van de Kamers van de Staten-Generaal tot
EU-Raadsdocumenten met een beperkte verspreiding (limité). Deze toegang is in Nederland in
belangrijke mate tot stand gekomen nadat, naar aanleiding van een COSAC-rapport, bleek dat een
meerderheid van de nationale parlementen toegang tot deze documenten heeft. Deze informele
bijeenkomsten naast het hoofdprogramma worden door de COSAC-delegaties als zeer zinvol
beschouwd en krijgen navolging in de volgende bijeenkomsten.

Signalering

Nieuwe Europese voorstellen

 7 november 2013 - 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 het in de beleidsverantwoordelijke 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 43
week 44

http://www.eerstekamer.nl/eu/intern_stuk/20131025/overzicht_gepresenteerde_europese/document
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week 45

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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