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Uitgelicht...

Werkprogramma 2016 Europese Commissie in behandeling in Eerste Kamer

 8 december 2015 - De Europese Commissie heeft op 27 oktober jl. haar Werkprogramma 2016 (WP
2016) gepubliceerd, met de titel ‘Tijd voor verandering’. Op basis van dit document stelt de Eerste
Kamer haar Europees werkprogramma voor het komende jaar op met de prioritaire Europese
dossiers die de Kamer van belang acht voor parlementaire behandeling.

Zodra een Europees voorstel wordt gepubliceerd dat voorkomt op de prioritaire lijst, zal het
Commissievoorstel automatisch worden geagendeerd in de eerstvolgende vergadering van de
verantwoordelijke Kamercommissie. Deze bepaalt op dat moment óf en hoe het voorstel behandeld
wordt. Het staat daarbij niet op voorhand vast dat voorstellen van deze lijst aan een
subsidiariteitstoets worden onderworpen of voor een parlementair voorbehoud in aanmerking komen.
Nadat is besloten het voorstel inhoudelijk te behandelen, zal een commissie de mogelijk in te zetten
beïnvloedingsinstrumenten in overweging nemen. Daarbij kan ook worden gedacht aan schriftelijk
overleg met de Nederlandse regering. Bij alle in de lijst voorkomende onderwerpen zullen
elektronische dossiers worden aangelegd op de Europapoort. Deze werkwijze sluit niet uit dat
voorstellen die momenteel niet zijn opgenomen in het Europese werkprogramma van de Eerste
Kamer, na publicatie alsnog in behandeling kunnen worden genomen door de Eerste Kamer.

De procedure voor het opstellen van de prioritaire lijst loopt momenteel volop. In de afgelopen weken
hebben de Kamerfracties uit het werkprogramma van de Europese Commissie de prioriteiten
geselecteerd die zij van belang achten voor parlementaire behandeling. Op 8 en 15 december 2015
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worden deze voordrachten besproken in de afzonderlijke Kamercommissies, die verantwoordelijk zijn
voor de uiteindelijke toetsing van Europese voorstellen op hun eigen beleidsterrein. Naar verwachting
zal de lijst met prioritaire dossiers op 26 januari 2016 plenair worden vastgesteld in de Senaat, ná
een laatste toets door de commissie voor Europese Zaken op 19 januari 2016.

lees meer
Dossier E150028 op de Europapoort

Ontwikkelingen PNR-richtlijn nauwgezet gevolgd in commissie I&A/JBZ

 2 december 2015 - De commissie I&A/JBZ volgt al enkele jaren de onderhandelingen over de
totstandkoming van de Passenger Name Records (PNR-) richtlijn. De commissie maakte op 10
november jl. dan ook graag gebruik van het aanbod van het National Border and Targeting Centre
(NBTC) van het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken om een technische briefing te verzorgen
over hun ervaringen met het gebruik van PNR. Het NBTC benadrukte tijdens deze gezamenlijke
briefing met de Tweede Kamer het belang van PNR en een snelle totstandkoming van de richtlijn.

De technische briefing en het voortgangsverslag over de PNR-richtlijn van 21 augustus jl. van de
regering, vormden voor de leden van de fracties van D66 en SP aanleiding om in schriftelijk overleg
te treden. In de brief, die op 24 november jl. werd verzonden, vragen de leden van de D66-fractie
onder meer naar het standpunt van de regering over het gebruik van risicoprofielen in plaats van het
gebruik van data van alle reizigers. De leden van de SP-fractie vragen de regering te reageren op
passages over de PNR-richtlijn uit een notitie van de commissie Meijers. In deze notitie doet de
Commissie Meijers onder meer de oproep om, vanwege de onduidelijke toegevoegde waarde van de
richtlijn, een ‘sunset’ of op zijn minst een evaluatieclausule op te nemen. De leden van de SP-fractie
geven aan deze oproep te steunen.

Gelet op het feit dat de onderhandelingen over de PNR-richtlijn in een stroomversnelling zijn geraakt
en dat tijdens de JBZ-Raad van 20 november jl. is afgesproken dat voor het einde van het jaar een
akkoord moet worden bereikt, besloot de commissie op 2 december 2015 een rappelbrief te sturen
met daarin het verzoek aan de minister om de vragen uiterlijk 7 december te beantwoorden. Tot op
heden heeft de commissie nog geen reactie ontvangen.

lees meer
Dossier E110005 op de Europapoort

Nieuws uit de Kamer

Schriftelijke vragen over ontwerprichtlijn en -verordening gegevensbescherming

 3 november 2015 - De leden van de fracties van D66 en SP besloten op 3 november jl. in schriftelijk
overleg te treden met de minister van Veiligheid en Justitie over de ontwerprichtlijn en -verordening
gegevensbescherming. Aanleiding hiervoor was het verslag van de JBZ-Raad van 8-9 oktober 2015
en een notitie van de commissie Meijers.

In de brief, die op 23 november jl. werd verzonden, vragen de leden van de D66-fractie naar het
oordeel van de regering over de zorgen die de Europese Commissie heeft geuit ten aanzien van het
voorlopig akkoord dat is bereikt over de ontwerprichtlijn tijdens de JBZ-Raad van 8-9 oktober jl. Deze
zorgen hebben betrekking op de verhouding tussen artikel 60 en 351 VWEU, de toedeling van
bevoegdheden van de toezichthoudende autoriteit (artikel 46), mede in het licht van het recente
Schrems-arrest en de inwerkingtredingstermijn van 3 jaar. Daarnaast wensen de leden van de D66-
fractie te vernemen wat naar het oordeel van het kabinet de gevolgen zijn van het Schrems-arrest
voor de ontwerprichtlijn en -verordening gegevensbescherming.

De leden van de SP-fractie vragen de minister in de brief te reageren op de passages over de
ontwerpverordening gegevensbescherming uit een notitie van de commissie Meijers. Hierin doet de
commissie Meijers onder meer de oproep dat de bescherming van personen in de
ontwerpverordening niet uitgehold mag worden via uitzonderingen voor pseudonieme gegevens.

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

Officieel bezoek Parlementsvoorzitter Hongarije aan Staten-Generaal

 26 november 2015 - Van 24 t/m 26 november 2015 bracht de Voorzitter van het Hongaarse
parlement, de heer László Kövér, een officieel bezoek aan het Nederlandse parlement. Hij bezocht de
Staten-Generaal op uitnodiging van de Eerste Kamer. Het betrof een tegenbezoek, nadat Eerste
Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol in november 2013 een officieel bezoek had gebracht aan
Hongarije. Naast de parlementsvoorzitter bestond de delegatie uit twee parlementsleden, te weten
mevrouw Katalin Csöbör (Fidesz) en mevrouw Erzsébet Schmuck (LMP), en hun ondersteuning.

De Hongaarse parlementsvoorzitter begon zijn bezoek op dinsdag 24 november met een officiële
ontmoeting met de Voorzitter van de Eerste Kamer. De beide Kamervoorzitters spraken over de
bilaterale betrekkingen tussen beide parlementen en de migratiecrisis. De Eerste Kamervoorzitter
constateerde hoeveel er is veranderd in de wereld sinds haar bezoek aan Hongarije in 2013.

Op woensdag 25 november voerde de Hongaarse parlementsvoorzitter gesprekken met de Voorzitter
van de Tweede Kamer Anouchka van Miltenburg en met Tweede Kamerleden. Daarnaast had hij een
gesprek met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk. 's Avonds
ontving Kamervoorzitter Broekers-Knol de gehele delegatie in de Hall van de Eerste Kamer voor een
diner. 

lees meer
Officieel bezoek Parlementsvoorzitter Hongarije aan Staten-Generaal

Bezoek Oekraïense president Porosjenko aan Staten-Generaal

 27 november 2015 - Op 27 november 2015 bezocht de Oekraïense president Petro Porosjenko de
Staten-Generaal. De president werd in het gebouw van de Eerste Kamer ontvangen door de
Voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol, en de Voorzitter van de Tweede Kamer,
Anouchka van Miltenburg. Daarna vond een gesprek plaats met de Eerste Kamerleden Nico Schrijver
en Herman Schaper en de Tweede Kamerleden Han ten Broeke, Michiel Servaes, Kees Verhoeven,
Pieter Omtzigt, Harry van Bommel en Raymond de Roon.

Voorzitter van de Eerste Kamer Broekers-Knol stond in haar openingstoespraak stil bij de fragiele
veiligheidssituatie in Oekraïne, de verdere ontwikkeling van het land en het raadgevende referendum
dat op 6 april 2016 in Nederland wordt gehouden over het Associatieverdrag tussen de Europese
Unie en Oekraïne. De Eerste Kamervoorzitter sloot af met de woorden: "It is vital that the international
community stays committed to, and stands united with, Ukraine."

President Porosjenko feliciteerde de Staten-Generaal met hun tweehonderdjarige bestaan dit jaar. Hij
zei het een eer te vinden voor het eerst het Nederlandse parlement te mogen bezoeken. Het
Associatieverdrag zei de president niet te zien als voorbode voor EU-lidmaatschap. Het draait voor
Oekraïne om vrijheid, verdere economische opening, democratie en mensenrechten, aldus
Porosjenko. De president beseft dat hiervoor blijvende hervormingen nodig zullen zijn. Hij erkende
dat het moeilijk is te hervormen in een oorlogsituatie. Oekraïne heeft tot nu toe ongeveer achtduizend
mensen verloren in de oorlog en er zijn momenteel zo'n anderhalf miljoen ontheemden in Oekraïne.

Ten aanzien van de ramp met de MH17 sprak hij over de verbondenheid tussen de Oekraïense en de
Nederlandse bevolking, verwijzend naar de bloemenzee die enkele dagen na de ramp voor de
Nederlandse ambassade in de Oekraïense hoofdstad Kiev lag.

lees meer
Bezoek Oekraïense president Porosjenko aan Staten-Generaal

Ontwerprichtlijn versterking onschuldpresumptie

 27 november 2015 - Dit voorstel maakt deel uit van een reeks voorstellen die moeten leiden tot
gemeenschappelijke EU-normen in alle strafprocedures, zoals voorgesteld in het Stockholm
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Programma.

De SP- fractie heeft in de vergadering van de commissie Financiën op 10 november jl. kenbaar
gemaakt in schriftelijk overleg te willen treden naar aanleiding van de brief van de minister van
Veiligheid en Justitie inzake de ontwerprichtlijn onschuldpresumptie, waarin de Eerste Kamer
geïnformeerd wordt dat de onderhandelingen over het richtlijnvoorstel in een stroomversnelling zijn
geraakt omdat van de zijde van het Europees parlement een alomvattend compromisvoorstel is
gedaan.

Op 27 oktober jl. zijn het Luxemburgse voorzitterschap en het Europees parlement tijdens de vijfde
triloogsessie het eens geworden over een finale compromistekst. Er zijn bepalingen komen te
vervallen en er zijn ook de nodige nieuwe waarborgen voor de verdachte toegevoegd. Daarnaast
wordt de tekst op een aantal onderdelen aangescherpt en wordt de aansluiting met het EVRM en de
jurisprudentie van het EHRM en het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) versterkt. Een
aantal aanpassingen in de tekst komt, geheel dan wel gedeeltelijk, overeen met aanbevelingen van
de Commissie Meijers.

Op 27 november jl. zijn door de leden van de SP-fractie onder andere vragen gesteld over wat de
overwegingen van de JBZ-raad waren om de EHRM-jurisprudentie niet over te nemen op het punt
van openbare uitlatingen over de schuld van de verdachte.

lees meer
Dossier E130055 op de Europapoort

Actieplan kapitaalunie leidt tot enkele vragen

 1 december 2015 - In hun vergadering van 1 december jl. hebben de leden van de vaste commissies
voor Financiën, Economische Zaken en Europese Zaken de commissiemededeling voor een
Actieplan voor de opbouw van de Kapitaalmarktunie (inclusief de gedelegeerde verordening tot
wijziging van 2015/35 inzake de berekening van wettelijke kapitaalvereisten voor
verzekeringsondernemingen), en de ontwerpverordeningen E150024 & E150025 besproken. 

Naar aanleiding van de kabinetsappreciatie en de BNC-fiches die hierover zijn verschenen hebben
de leden van de D66-fractie enkele vragen gesteld over onder andere de door de Europese
Commissie voorgestelde aanpassing van de prudentiële weging in Solvency II, die door de kabinet
wordt verwelkomt. Daarnaast hebben de leden van de SP-fractie vragen gesteld met betrekking tot
ten eerste het doel van de verordening en veronderstelde werking securitisatie en ten tweede de
vereisten en normen STS-securitisatie.

Deze onderwerpen zijn deze week ook in de  ECOFIN-Raad aan bod gekomen.

lees meer
Dossier E150024 op de Europapoort
Dossier E150025 op de Europapoort
Dossier E150026 op de Europapoort

Europese aanpak vluchtelingencrisis

 4 december 2015 - De commissie I&A/JBZ heeft op 4 december 2015 een brief gestuurd aan de
staatssecretaris van Veiligheid en Justitie met het verzoek de meest recente beschikbare cijfers over
de uitgaven van de verschillende departementen in het kader van de huidige vluchtelingencrisis aan
de Eerste Kamer te sturen. De commissie wenst ook beter inzicht in de verschillende cijfers van de
aantallen vluchtelingen. 

Op 27 november jl. hebben de leden van de fracties van VVD, D66, PvdA en GroenLinks vragen
gesteld over de lopende besprekingen en besluiten op Europees niveau met betrekking tot de
vluchtelingencrisis. Over verschillende onderwerpen worden vragen gesteld, waaronder vragen over
de geschiktheid van het bestaande wetgevingsinstrumentarium, indirecte refoulement, een haalbaar
terugkeerbeleid, de rol van de UNHCR, de samenwerking tussen de EU en Afrika, de opvang van
vluchtelingen in Turkije en in landen als Libanon en Jordanië en over mini-Schengen. 
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De commissie heeft de antwoorden op beide brieven nog niet ontvangen, maar zij is voornemens de
reactie te betrekken bij het begrotingsdebat V&J dat op 15 december 2015 zal plaatsvinden. 

lees meer
Dossier E150010 op de Europapoort

Bijeenkomst met internationale deskundigen over rapport voltooiing EMU

 8 december 2015 - Op dinsdag 8 december 2015 hebben de leden van de commissies Europese
Zaken, Economische Zaken en Financiën gesproken met deskundigen over het Five Presidents'
Report over de voltooiing van de Economische en Monetaire Unie. Prof. Dr. Dres. h.c. Fritz W.
Scharpf, oud-directeur van het Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforsung (Keulen), en dr. Guntram
B. Wolff, directeur van het instituut Bruegel (Brussel) en daarnaast lid van de Conseil d'Analyse
Economique van de Franse premier, bespraken met de Leden de plannen ter versterking van de
Economische Monetaire Unie zoals gepresenteerd door de voorzitters van de Europese Commissie,
de Eurotop, de Eurogroep, het Europees Parlement en de president van de Europese Centrale Bank.

Voor meer informatie over de behandeling van de Europese Commissievoorstellen inzake
de Economische en Monetaire Unie zie de onderstaande E-dossiers.

lees meer
Dossier E150013 op de Europapoort
Dossier E150029 op de Europapoort
Dossier E150030 op de Europapoort

Eerste Kamer verleent instemming aan aantal ontwerpverordeningen en -besluiten

 8 december 2015 - Op basis van artikel 3 van de Goedkeuringswet Verdrag van Lissabon is bij
bepaalde besluiten de instemming van beide Kamers van de Staten-Generaal nodig, alvorens de
minister daarmee in kan stemmen in de JBZ-Raad. Het gaat om besluiten die liggen op het terrein
van familierecht, paspoorten en bepaalde vormen van politiesamenwerking (artikel 81, derde lid,
eerste alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie). De ontwerpbesluiten
moeten twee weken voordat hierover in de JBZ-Raad wordt besloten, in beide Kamers ter
instemming worden voorgelegd.

De commissie voor I&A/JBZ heeft op 30 november 2015 van de minister van Veiligheid en Justitie
twee spoedverzoeken ontvangen om op 1 december 2015 instemming te verlenen aan een aantal
ontwerpverordeningen en -besluiten die in de JBZ-Raad van 3-4 december 2015 voorlagen. Het
betrof enerzijds twee ontwerpverordeningen over huwelijksvermogensrecht en vermogensrechtelijke
gevolgen van geregistreerde partnerschappen, die voor politiek akkoord stonden geagendeerd, en
anderzijds een vijftal conceptbesluiten inzake machtiging aanvaarding toetreding Albanië, Marokko,
Seychellen, Rusland en Armenië tot het verdrag van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten
van internationale ontvoering van kinderen, die als A-punt (hamerstuk) zouden worden geagendeerd. 

De commissie heeft op 1 december 2015 de Eerste Kamer als volgt geadviseerd: 'Gelet op het feit
dat de Kamer haar instemmingsrecht niet naar behoren kan uitoefenen wegens de korte
voorbereidingstijd dient instemming in dit stadium te worden onthouden. De commissie bespreekt de
ontwerpbesluiten en ontwerpverordeningen nader op 8 december 2015.' De Kamer heeft dit advies
gevolgd.

Op 8 december 2015 heeft de commissie I&A/JBZ de genoemde ontwerpbesluiten en -verordeningen
besproken en zij heeft de Kamer geadviseerd hiermee alsnog in te stemmen. De Kamer heeft op 8
december plenair instemming verleend. 

lees meer
Dossier E110016 op de Europapoort
Dossier E110017 op de Europapoort

Nieuws van de PV Staten-Generaal Brussel
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Wordt Europa toegankelijker voor mensen met een beperking?

 17 december 2015 - Eén op de zes mensen in de Europese Unie heeft een milde tot ernstige
beperking. Daardoor kunnen in totaal ongeveer 80 miljoen mensen vaak niet volledig aan de
samenleving en de economie deelnemen. Op 2 december 2015 publiceerde de Europese Commissie
een voorstel voor de Toegankelijkheidsakte. Het voorstel voor een richtlijn heeft als doel voor een
aantal belangrijke producten en diensten gemeenschappelijke eisen vast te leggen, die mensen met
een beperking in de hele EU in staat stellen volledig aan de samenleving deel te nemen. Dit voorstel
is bij de vaststelling van de EU-prioriteiten voor 2014 door de Eerste Kamer als prioritair dossier
aangemerkt, evenals door de Tweede Kamer.

De Toegankelijkheidsakte is een van de maatregelen die voortvloeit uit de strategie voor de periode
van 2010-2020 ter verbetering van de positie van mensen met een beperking in Europa. De strategie
omvat acht essentiële actieterreinen: toegankelijkheid, participatie, gelijkheid, werkgelegenheid,
onderwijs en opleiding, sociale bescherming, gezondheid en externe actie. Daarnaast heeft de
Toegankelijkheidsakte raakvlakken met VN-Verdrag Beperkingen. Finland, Ierland en Nederland
bereiden momenteel de ratificatie van dit verdrag voor. In de Eerste Kamer werd de regering met de
motie-Strik van maart 2014 verzocht om haast te maken met de ratificatie van het protocol.

Relevant voor de Toegankelijkheidsakte is ook de sinds 2008 in onderhandeling zijnde richtlijn gelijke
behandeling buiten arbeid (zie ook E080071). Bij deze richtlijn kan gedacht worden aan het
toegankelijk maken van openbare ruimten, gebouwen en diensten voor mensen met een beperking.
De onderhandelingen verlopen in de Raad zeer moeizaam. Duitsland en Tsjechië hebben
aangegeven tegen deze richtlijn te zijn. De Raad voor Werkgelegenheid, Sociaal Beleid,
Volksgezondheid en Consumentenbescherming bespreekt op 7 december 2015 de stand van zaken
van het voorstel. De Eerste Kamer heeft bij het verschijnen van het richtlijnvoorstel destijds al aan de
Europese Commissie laten weten er niet van overtuigd te zijn dat is voldaan aan de
subsidiariteitsvereisten.

De Toegankelijkheidsakte kan op meer enthousiasme rekenen bij het Europees Parlement. Dat heeft
er diverse malen bij de Europese Commissie op aangedrongen om de akte uit te brengen. Hiertoe
heeft ze op 20 mei jl. nog een resolutie uitgebracht waarin ze de Europese Commissie oproept om
met een ambitieus voorstel te komen. Het voorstel voor de Toegankelijkheidsakte zal naar
verwachting door de Sociale Raad of de Concurrentieraad worden behandeld. Het is aan het
Nederlands voorzitterschap om hier uitsluitsel over te geven.

lees meer
Dossier E080071 op de Europapoort

Nederlands EU-voorzitterschap 2016

Conference of Presidents bezoekt Staten-Generaal op 3 december 2015

 3 december 2015 - Op donderdag 3 december 2015 vond in de Ridderzaal een unieke ontmoeting
plaats tussen leden van het Europees Parlement en leden van de Eerste en Tweede Kamer. De
verschillende parlementen werden vertegenwoordigd door hun voorzitters en
(vice-)fractievoorzitters. Deze bijeenkomst vond plaats in het kader van het EU-Voorzitterschap dat
Nederland in de eerste helft van 2016 vervult, waarbij het Nederlandse parlement gastheer zal zijn
van de parlementaire dimensie.

Aan het begin van de bijeenkomst hielden zowel de Voorzitter van de Eerste Kamer, de Voorzitter van
de Tweede Kamer als de Voorzitter van het Europees Parlement een kort openingswoord. Eerste
Kamervoorzitter Broekers-Knol onderstreepte in haar toespraak dat het Europees Parlement en
nationale parlementen een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om de kloof te overbruggen
tussen burgers en de Europese Unie. Tweede Kamervoorzitter Van Miltenburg stelde dat dit
onderwerp centraal zal staan tijdens de Nederlandse parlementaire dimensie: samen bouwen aan
parlementaire controle op de totstandkoming van besluitvorming in de EU. Voorzitter van het
Europees Parlement Schulz steunde deze inzet: "We need a bridge builder and a presidency that
dares something.”

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14813&langId=en
http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
https://www.eerstekamer.nl/motie/motie_strik_groenlinks_c_s_over_de_2
https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e080071_voorstel_voor_een
https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e080071_voorstel_voor_een
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Gedurende de bijeenkomst werden twee onderwerpen uitvoerig besproken: 'Migratie en
vluchtelingen' en de 'Europese begroting'. De discussie over 'Migratie en vluchtelingen' ving aan met
een inleiding van Eerste Kamerlid Strik. Het tweede thema 'de Europese begroting/Meerjarig
Financieel kader' werd ingeleid door Tweede Kamerlid Alexander Pechtold.

Het Nederlands Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie begint op 7 januari 2016 met
een bezoek van de voltallige Europese Commissie. De Europese Commissie legt op die dag een
bezoek af aan de regering, Zijne Majesteit de Koning en aan de Staten-Generaal. De beide
Kamervoorzitters zullen tezamen met de fractievoorzitters van beide Kamers het College van
Commissarissen verwelkomen in het gebouw van de Eerste Kamer. 

lees meer
Voorzitter en Fractievoorzitters Europees Parlement ontmoeten Staten-Generaal
Welkomstwoord Voorzitter Eerste Kamer
Welkomstwoord Voorzitter Tweede Kamer

Nieuws uit Europa

LIV Plenaire COSAC in Luxemburg

 1 december 2015 - Onder Luxemburgs Voorzitterschap vond van 29 november tot en met 1
december 2015 de LIV plenaire COSAC plaats. Een delegatie van beide Kamers der Staten-
Generaal was vertegenwoordigd. Voor de Eerste Kamer namen de voorzitter van de commissie
EUZA, de heer Elzinga (SP), en het commissielid de heer Backer (D66) deel.

De beleidsdebatten stonden met name in het teken van migratie, zowel het Europese migratiebeleid
als de bescherming van de buitengrenzen kwamen aan de orde. Daarnaast is gesproken over het
Europese uitbreidingsbeleid en over de strategie voor een eengemaakte digitale markt.

Zoals gebruikelijk zijn ook de teksten voor de conclusies van de conferentie en voor de contributies
aan de Europese instellingen besproken. Daarbij ontstond vanuit enkele Oost-Europese
lidstaten (waaronder Roemenië, Hongarije, Tsjechië, Slowakije en Polen) vooral discussie over de
Europese aanpak van de vluchtelingencrisis. De conclusies en contributies zijn uiteindelijk bij
consensus aangenomen. 

Aan het eind van de vergadering kregen de commissievoorzitters voor Europese Zaken van de
Eerste en Tweede Kamer, Tuur Elzinga en Malik Azmani, het woord voor de aankondiging van de
parlementaire dimensie van het Nederlandse EU-Voorzitterschap vanaf 2016. Zij gaven een korte
inleiding op de interparlementaire conferenties die onder de Nederlandse vlag zullen worden
georganiseerd, waaronder ook de Voorzittersbijeenkomst van COSAC op 7-8 februari 2016 en de
plenaire COSAC-conferentie op 12-14 juni 2016.

lees meer
Website parlementaire dimensie Nederlands EU-Voorzitterschap

Signalering

Nieuwe Europese voorstellen

 10 december 2015 - 19 november 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.

https://www.parleu2016.nl/c/1/a/362
https://www.parleu2016.nl/getImage/https%3A%2F%2Fwp-parleu2016.imgzine.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F12%2FWord-of-welcome-President-of-the-Senate-CoP.pdf
https://www.parleu2016.nl/getImage/https%3A%2F%2Fwp-parleu2016.imgzine.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F12%2FWord-of-welcome-Speaker-of-the-House-of-Representatives-CoP.pdf
http://www.cosac.eu/54-luxembourg-2015/plenary-meeting-of-the-liv-cosac-29-november-1-december-2015/
https://parleu2016.nl/register
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lees meer
Week 48
Week 49
Week 50

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/intern_stuk/20151210/overzicht_gepresenteerde_europese/f=/vjzqcx440wyl.pdf
https://www.eerstekamer.nl/intern_stuk/20151210/overzicht_gepresenteerde_europese_2/f=/vjzqcy98vxmm.pdf
https://www.eerstekamer.nl/intern_stuk/20151210/overzicht_gepresenteerde_europese_3/f=/vjzqm9pw986v.pdf
http://www.euds.nl/eupdate/inschrijven
mailto:europapoort@eerstekamer.nl

