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Uitgelicht...

Interparlementaire bijeenkomst Rome over landbouw en mkb

 26 oktober 2014 - In Rome vond op 26 en 27 oktober 2014 een door de Italiaanse Senaat
georganiseerde bijeenkomst plaats van de voorzitters van de commissies voor Economische Zaken
van de nationale parlementen van de Lidstaten van de Europese Unie. Deze bijeenkomst vond plaats
in het kader van het Italiaanse voorzitterschap van de EU. Namens de Eerste Kamer nam de
voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken, mevrouw Liesbeth Kneppers-Heijnert,
deel aan de bijeenkomst.

Op de agenda stond een tweetal hoofdonderwerpen: het Europees beleid ten aanzien van kwaliteit
van voedsel en de internationalisering van het midden- en kleinbedrijf (mkb). Bij het eerste onderwerp
kwamen onder meer de beschermde oorsprongsbenaming en de beschermde geografische
aanduiding aan de orde en werd er gesproken over maatregelen ter stimulering van biologische
landbouw en ter voorkoming van voedselverspilling. Daarnaast werden enkele uitdagingen voor de
landbouwsector besproken, zoals de vergrijzing in de sector en de gevolgen van de EU-sancties
tegen Rusland. Bij het tweede hoofonderwerp werd, in het licht van het stimuleren van de
internationalisering van het Europese mkb, onder meer gesproken over de mogelijkheden tot het
steunen van innovatie. Ook werd er gesproken over mogelijke steun ten aanzien van de financiering
van het mkb, over het beter benutten van diplomatieke netwerken, over digitalisering en over het
verminderen van regeldruk.

Nieuws uit de Kamer

Regering antwoordt op commissiebrief over openbaarheid van Raadsdocumenten

 20 oktober 2014 - Op 20 oktober 2014 ontving de Eerste Kamer een reactie van de minister van
Buitenlandse Zaken op de brief van de commissies I&A/JBZ en EUZA van 18 september 2014 over
de openbaarheid van Raadsdocumenten. In zijn reactie gaat de minister nader in op vragen en
opmerkingen van de commissies over het al dan niet vermelden van de namen van lidstaten in
Raadsdocumenten die deel uitmaken van het wetgevingsproces. 
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De commissies I&A/JBZ en EUZA zullen de brief van de minister van Buitenlandse Zaken naar
verwachting op 18 november 2014 bespreken. 

Jaarbericht 2013-2014 gepubliceerd

 17 oktober 2014 - De Eerste Kamer heeft op vrijdag 17 oktober 2014 haar Jaarbericht 2013-2014
gepubliceerd. Dit is een overzicht van de werkzaamheden van de Eerste Kamer van 15 september
2013 tot 16 september 2014.

Op Europees gebied was er in het parlementair jaar 2013-2014 binnen de Eerste Kamer nadrukkelijk
aandacht voor de gevolgen van het versterkt Europees economisch bestuur en het Europees
semester voor de nationale begrotingsbehandeling. Daarnaast heeft de Eerste Kamer met
gebruikmaking van de gele kaart-procedure bezwaar gemaakt tegen het verordeningsvoorstel voor
het instellen van het Europees Openbaar Ministerie. Ook is er veelvuldig aandacht besteed aan
de relatie met Rusland en het Oostelijk Partnerschap en werden de eerste voorbereidingen getroffen
voor het Nederlands Voorzitterschap van de EU in 2016.

Het gehele jaarbericht kunt u hier lezen.

Nieuws uit Europa

Interparlementaire conferentie in Rome

 5 november 2014 - Van 5 tot 7 november vindt in Rome de halfjaarlijkse EU-conferentie plaats
aangaande het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (GBVB) en het
Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) van de EU. De delegatie bestaat uit Hans
Franken (Eerste Kamer, CDA), Angelien Eijsink (Tweede Kamer, PvdA), Han ten Broeke (Tweede
Kamer, VVD), Michael Servaes (Tweede Kamer, PvdA) en Raymond de Roon (Tweede Kamer, PVV).

Op initiatief van de Nederlandse delegatie wordt tijdens deze EU-conferenties gesproken over de EU
Battlegroups (lees: de rapid response militaire eenheden die EU-landen afwisselend leveren bij crises
in Europa en daarbuiten). Het idee achter de EU Battlegroups is dat deze binnen 5-10 dagen kunnen
worden ingezet. Aangezien dit met de geldende parlementaire procedures in de lidstaten niet
haalbaar is, worden de battlegroups niet ingezet. De Nederlandse delegatie zet zich in voor de
hervorming van het concept van de EU Battlegroups  onder het motto "EU Battlegroups: Use them or
lose them". De intentie van de Nederlandse delegatie is om de Battlegroups wel te blijven gebruiken.
De Battlegroups zouden bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt als trainingsvehicle voor certificering
van Europese eenheden. Over de verschillende scenario's en de implicaties daarvan wordt in Rome
verder van gedachten gewisseld met andere lidstaten. Daarnaast zal de Nederlandse delegatie
spreken in een workshop met het thema EU Battlegroups.

lees meer
Discussion paper van de Nederlandse delegatie: "EU Battlegroups: use them or lose them"

Eerste en Tweede Kamerleden bij parlementaire conferentie over belastingheffing in Londen

 30 oktober 2014 - Op 30 oktober 2014 vond in Londen een conferentie plaats over de gevolgen van
globalisering op belastingheffing. De conferentie werd georganiseerd door het Public Accounts
Committee (PAC) van het House of Commons van het Verenigd Koninkrijk. Op uitnodiging van het
PAC namen vanuit de Eerste Kamer de Leden Essers (CDA) en Van Boxtel (D66) deel. Namens de
Tweede Kamer namen de Leden Omtzigt (CDA), Nijboer (PvdA) en Merkies (SP) deel aan de
conferentie.

Voorafgaand aan de conferentie had de delegatie een onderhoud met het hoofd van de Economische
Afdeling van de Nederlandse ambassade in het Verenigd Koninkrijk, de heer Olthoff, en de
Nederlandse bewindvoerder bij de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), de
heer Vlaanderen. Bij deze gelegenheid werd onder meer gesproken over het fiscale vestigingsklimaat
in beide landen. 

http://www.eerstekamer.nl/url/jaarbericht_platformpagina
http://ue2014.parlamento.it/34?appuntamento=23
http://ue2014.parlamento.it/SemestreUE/view_groups/download?file_path=/approfondimento_appuntamento/allegato_pdf_ens/000/000/098/NL_Discussion_Paper.pdf
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Onder voorzitterschap van mevrouw Hodge, voorzitter van het PAC, werd gesproken over diverse
nationale en internationele fiscale thema's. De plaatsvervangend directeur van het Centre for Tax
Policy and Administration van de OESO, mevrouw Perez-Navarro, hield een toespraak over de
voortgang van het OESO-project Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Naar aanleiding van haar
betoog vroeg Eerste Kamerlid Van Boxtel naar de relatie tussen de werkzaamheden van de OESO
en de G20 en wie uiteindelijk verantwoordelijk zal zijn voor de implementatie van het te verschijnen
BEPS-rapport.

Tevens vond een paneldiscussie plaats over belastinghervorming op nationaal en internationaal
niveau, waarbij de discussie zich vooral toespitste op maatregelen om belastingontwijking tegen te
gaan. De Leden Essers en Van Boxtel namen vervolgens deel aan een paneldiscussie over
belastingregimes voor intellectueel eigendom en innovatie, waarbij de heer Essers zich mengde in
een discussie over de toelaatbaarheid van innovatiebox in verschillende jurisdicties. Ten slotte werd
in het kader van internationale belastingontwijkingsconstructies door multinationale ondernemingen
gesproken over de al dan niet morele verplichting tot het betalen van belasting.

Signalering

Bezoek Georgische Parlementsvoorzitter aan Staten-Generaal

 17 november 2014 - Op maandag 17 en dinsdag 18 november 2014 brengt de Voorzitter van het
Georgische parlement, de heer David Usupashvili, een bezoek aan het Nederlandse parlement. De
delegatie bestaat verder onder anderen uit de voorzitter van de commissie voor Europese Integratie,
de heer Victor Dolidze. Op maandag zal de Voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol, de
delegatie ontmoeten. Op de dinsdag spreekt de delegatie met Leden van de commissie Buitenlandse
Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking, Leden van de commissie Europese Zaken, en een
aantal Tweede Kamerleden. Op de agenda staan onder meer de ontwikkelingen in Georgië en in de
regio.

lees meer
Resolutie Parlementaire Assemblee Raad van Europa

Nieuwe Europese voorstellen

 6 november 2014 - 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
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.

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=21275&lang=en
http://www.eerstekamer.nl/intern_stuk/20141024/overzicht_nieuw_gepubliceerde/f=/vjoahcy0h8vz.pdf
http://www.eerstekamer.nl/intern_stuk/20141031/overzicht_nieuw_gepubliceerde/f=/vjohizh9l5s9.pdf
http://www.eerstekamer.nl/intern_stuk/20141106/overzicht_van_nieuw_gepubliceerde/f=/vjonf1qii3pi.pdf
http://www.euds.nl/eupdate/inschrijven
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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.

mailto:europapoort@eerstekamer.nl

