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Uitgelicht...

Kritische vragen over onderhandelingen Europees Openbaar Ministerie

 2 december 2014 - De commissies I&A/JBZ en V&J hebben op 2 december 2014 een kritische
commissiebrief gestuurd naar de minister van Veiligheid en Justitie met vragen over de
onderhandelingspositie van de Nederlandse regering in de Raad bij het voorstel tot oprichting van
een Europees Openbaar Ministerie (EOM). De brief is een reactie op de brief van 14 november 2014
waarin de regering herhaalt geen standpunten te willen innemen in de onderhandelingen, anders dan
dat zij niet zal instemmen met het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie. 

Het Commissievoorstel tot oprichting van een Europees Openbaar Ministerie (E130041) heeft in het
najaar van 2013 geleid tot een gele kaart-procedure, waaronder ook beide Kamers der Staten-
Generaal een bewaar hadden aangetekend wegens subsidiariteitsschending. De Europese
Commissie heeft echter besloten het voorstel niet in te trekken of te herzien. Sindsdien heeft zich in
de Raad en binnen het Europees Parlement een duidelijke meerderheid gevormd voor de oprichting
van een EOM - zo duidt ook de regering in haar brief van 14 november 2014 - en lopen de
besprekingen over verschillende aspecten van de vormgeving van een EOM door. De commissies
hebben sinds de aanvang van de besprekingen herhaaldelijk aangedrongen op een reactie van de
regering op de nog openstaande vragen uit de brief van 17 december 2013 over de verschillende
aspecten van de vormgeving en werking van een EOM.

De commissies geven in de commissiebrief van 2 december jl. dan ook aan er niet gerust op te zijn
dat de regering enkel aangeeft betrokken te zijn bij de onderhandelingen, maar verder geen
standpunt wenst in te nemen.

De commissies roepen de regering dan ook op om duidelijk aan te geven hoe zij in de
onderhandelingen over een EOM haar positie binnen de Raad ziet en op welke wijze haar
betrokkenheid gestalte krijgt. Tot slot vragen de commissies de regering om aan te geven in welk
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stadium van de onderhandelingen zij het aangewezen acht wél standpunten in te nemen en die
vooraf te delen met de beide Kamers. Zij vragen of de Nederlandse regering zich in in dat stadium
volledig vrij voelt om, afgestemd op de Nederlandse parlementaire inbreng, wijzigingen voor te stellen
en of de kaarten dan eigenlijk al niet geschud zijn.

lees meer
Dossier E130041 op de Europapoort

Ontwikkelingen in het Europese klimaat- en energiebeleid

 28 november 2014 - De leden van de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke
Ordening (IMRO) zijn zeer betrokken bij de Europese ontwikkelingen in het klimaat- en energiebeleid.
Sinds het verschijnen (in januari 2014) van de commissiemededeling inzake het beleidskader voor
klimaat en energie in de periode 2020-2030 is er meermaals schriftelijk overleg gevoerd tussen de
commissie en de regering.

Naar aanleiding van de op 11 november 2014 ontvangen brief van de staatssecretaris van I&M en
minister van EZ heeft het lid Vos (GroenLinks) besloten nadere vragen te stellen aan de
staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. De gestelde vragen gaan onder andere over de
conclusies van de Europese Raad, de mondiale ontwikkelingen op het gebied van energie- en
klimaatbeleid en een vraag over hoe de Eco-design richtlijn te beoordelen is in het licht van de
voorstellen van Eurocommissaris Timmermans voor vermindering c.q. afschaffing van Europese
normen voor energie-efficiëntie.

De commissie IMRO heeft de staatssecretaris verzocht om de gestelde vragen uiterlijk vrijdag 9
januari 2015 te beantwoorden.

lees meer
Dossier E140003 op de Europapoort
Dossier E140003A op de Europapoort
zie eerder
Ontwikkelingen op het Europese klimaat- en energiebeleid (nieuwsbrief EUpdate nr. 2 - 2014 - 2015)
Overleg met de staatssecretaris inzake het Europese klimaat- en energiebeleid 2020-2030
(nieuwsbrief EUpdate nr. 14 - 2013 - 2014) Verdere ontwikkelingen in het Europese klimaat- en
energiebeleid 2020-2030 (nieuwsbrief EUpdate nr. 10 - 2013 - 2014)

Commissies pleiten voor aanscherping dataretentie vooruitlopend op wetswijziging

 10 december 2014 - In hun vergadering van 25 november 2014 hebben de commissies I&A/JBZ en
V&J de kabinetsreactie op de ongeldigverklaring van de richtlijn dataretentie door het Hof van Justitie
van de Europese Unie besproken.

In deze reactie stelt de regering zich op het standpunt dat de Wet bewaarplicht
telecommunicatiegegevens, ondanks de ongeldigverklaring van de richtlijn die aan de wet ten
grondslag ligt, in stand kan blijven. De bewaarplicht is volgens haar ook noodzakelijk voor de
opsporing en vervolging van ernstige strafbare feiten. Wel wordt, met het oog op een betere
bescherming van de persoonlijke levenssfeer van burgers, de toegang tot telecommunicatiegegevens
aangescherpt en worden de gegevens meer beschermd en beveiligd. Een conceptwetsvoorstel dat
thans ter consultatie voorligt, is bij de kabinetsreactie gevoegd.

De kabinetsreactie gaf de commissies reden tot schriftelijk overleg met de minister van V&J. In hun
brief van 10 december 2014 pleiten de commissies ervoor om de voorgestelde beperkingen al te
gaan toepassen in afwachting van het tijdstip waarop het nieuwe voorstel in werking zal treden. Zij
verzoeken of de regering hiertoe bereid is. Daarnaast brengen in de brief de leden van de CDA-
fractie, mede namens de leden van de fracties van VVD, SP en GroenLinks, een aantal vragen en
opmerkingen over het conceptwetsvoorstel onder de aandacht van de minister.

Een reactie op de brief wordt in januari 2015 verwacht.

lees meer
Dossier E090226 op de Europapoort
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Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens
zie eerder
Regering beantwoordt brief over gevolgen Hofuitspraak inzake dataretentierichtlijn (nieuwsbrief
EUpdate nr. 13 - 2013 - 2014) Uitspraak kabinet over gevolgen Hofuitspraak inzake
Dataretentierichtlijn roept vragen op (nieuwsbrief EUpdate nr. 11 - 2013 - 2014)

Nieuws uit de Kamer

Nieuwe Europese Commissie presenteert Werkprogramma 2015

 16 december 2014 - De Europese Commissie heeft op 16 december 2014 haar Werkprogramma
voor 2015 gepubliceerd. Het jaarlijkse werkprogramma bevat een overzicht van de voorstellen die de
Commissie naar verwachting in 2015 zal presenteren. Het document bevat onder meer een lijst met
prioritaire onderwerpen waarvan de Commissie de wetgever verzoekt om deze met voorrang te
behandelen. Om meer draagvlak te creëren, heeft de Commissie dit jaar voor het eerst met het
Europees Parlement en de lidstaten overlegd voordat zij haar werkprogramma presenteerde. Het
zwaartepunt van de politieke prioriteiten van de Europese Commissie voor het komende jaar ligt op
de terreinen van werkgelegenheid, groei en investeringen. Het Werkprogramma vormt daarmee een
afspiegeling van de prioriteiten van voorzitter Juncker’s politieke richtsnoeren.  

Voor de Eerste Kamer vormt de publicatie van het Werkprogramma van de Commissie een belangrijk
moment binnen haar Europese werkwijze. Op basis van het overzicht van voorgenomen regelgeving
bepalen de vakcommissies vooraf welke voorstellen zij in ieder geval willen agenderen wanneer deze
in de loop van het jaar daadwerkelijk gepubliceerd worden. Het Werkprogramma van de Commissie
vormt daarmee de basis voor het Europese werkprogramma van de Eerste Kamer. De
selectieprocedure binnen de vakcommissies zal naar verwachting aanvangen na het Kerstreces.
Naast de selectie van deze prioritaire voorstellen op basis van het Werkprogramma van de Europese
Commissie kunnen Kamerleden ook bij het verschijnen van een nieuw Europees voorstel aangeven
dat zij agendering in één van de vakcommissies wensen.

lees meer
Dossier E140025 op www.europapoort.nl
Themapagina over het Werkprogramma 2015 op de website van de Europese Commissie

Vragen naar aanleiding van JBZ-Raadsagenda 4-5 december 2014

 3 december 2014 - De geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 4-5 december 2014,
aangeboden bij brief van 24 november 2014, vormde voor twee commissies aanleiding om in
schriftelijk overleg te treden met de regering.

In een brief van de commissie I&A/JBZ van 3 december 2014 zijn door de leden van de fractie van
GroenLinks vragen gesteld over het jumbo-format werkdiner van 27 november 2014 en over de
uitbreiding van de hervestiging van Syrische vluchtelingen. Eveneens is de regering gevraagd te
ijveren voor de vaststelling in de Visumcode van waarborgen voor toegang tot de rechter bij afwijzing
van een visumaanvraag. Dit laatste naar aanleiding van opmerkingen hierover van de Commissie
Meijers in haar notitie van 1 december 2014. De leden van de fracties van de SP en D66 hebben zich
bij de vragen van GroenLinks aangesloten.

De commissie V&J zond eveneens op 3 december 2014 een brief. In deze brief vragen de leden van
de GroenLinks-fractie, mede namens de leden van de SP-fractie, of de regering bereid is om een
aantal concrete voorstellen tot wijziging van de ontwerprichtlijn onschuldpresumptie, die de
Commissie Meijers eveneens in haar notitie heeft aangereikt, in te brengen en zo nee, waarom niet.

In beide brieven is de regering verzocht bij de besprekingen in de aanstaande JBZ-Raad met de
inhoud van deze brieven rekening te houden en binnen vier weken op de gestelde vragen te
reageren.

lees meer
Dossier E140014 op de Europapoort
Dossier E130055 op de Europapoort
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Commissies stellen vragen over Midden-Amerika en het Caribisch gebied

 2 december 2014 - Op 2 december jl. hebben de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken,
Defensie en Ontwikkelingssamenwerking en de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties besloten de
brief van de minister van Buitenlandse Zaken over de veiligheid in Midden-Amerika en het Caribisch
gebied van 21 november 2014 voor kennisgeving aan te nemen. Daarmee is een einde gekomen aan
het schriftelijk overleg hierover.

De commissies stelden vragen over de prioriteiten van de regering in EU-verband ten aanzien van
het Caribisch deel van het Koninkrijk en over de consequenties van de veiligheidssituatie in Midden-
Amerika en het Caribisch gebied voor Nederland.

De regering antwoordde dat de Nederlandse inzet met name gericht is op het bevorderen van
economische ontwikkeling en de stabiliteit van de regio. Op de vraag over de consequenties van de
veiligheidssituatie voor Nederland antwoordde de regering dat deze consequenties in potentie vooral
gelden voor de Caribische delen van het Koninkrijk. De mogelijke consequenties voor Nederland
liggen voornamelijk in de ‘spillover’ effecten van georganiseerde internationale criminaliteit, onder
meer op het terrein van drugshandel, mensenhandel en witwassen.

lees meer
Dossier E130019 op de Europapoort

Nieuws uit Europa

COSAC bespreekt de toekomst van de supranationale democratie in de EU

 2 december 2014 - Op 1 en 2 december 2014 vond de 52e plenaire vergadering van de COSAC in
de Italiaanse Senaat te Rome plaats. COSAC is de interparlementaire bijeenkomst van de
commissies voor Europese Zaken van de parlementen van de Europese Unie. De Nederlandse
delegatie bestond uit de Eerste Kamerleden Strik (GroenLinks, voorzitter van de commissie EUZA)
en Schrijver (PvdA, vicevoorzitter van de commissie EUZA), en de Tweede Kamerleden Leegte
(VVD), Verheijen (VVD), Potters (VVD), Maij (PvdA) en Van Bommel (SP).

Op de agenda van de COSAC-bijeenkomst stond onder andere de aanbieding van het halfjaarlijkse
COSAC-rapport, de bespreking van de ingekomen brieven en de bespreking van en stemming over
de conclusies en aanbevelingen. Hoofdonderdeel van COSAC is echter de plenaire bespreking van
verschillende actuele thema's, zoals de stand van zaken van het Italiaanse Voorzitterschap van de
Raad van de Europese Unie door de Premier van Italië, de heer Renzi, en een debat over de
democratische controle op EU-agentschappen.

Bij de bespreking van de toekomst van de supranationale democratie sinds de inwerkingtreding van
het Verdrag van Lissabon, met onder andere een inleiding door de nieuwe Eurocommissaris voor
Betere regulering en Inter-Institutionele Relaties, de heer Timmermans, vroeg senator Strik in haar
inbreng tijdens het debat met name aandacht voor beïnvloedingsmogelijkheden van nationale
parlementen in de fases vóór de totstandkoming en na de publicatie van een Commissievoorstel.
Verder steunde zij in haar inbreng het, door het Deense Parlement in het voorjaar 2014 geïnitieerde,
voorstel om een werkgroep op te richten over de rol van nationale parlementen in de EU en riep op
dat naast nationale parlementen ook het Europese Parlement hieraan deel zou nemen.

Senator Schrijver kondigde tijdens het agendapunt over de bespreking van de herziening van de
Europa 2020-Strategie een amendement in de aanbevelingen aan, dat beoogde lidstaten op te
roepen tot het aannemen van een nationale lidstaatverklaring over de besteding van EU-fondsen.
Een dergelijke verklaring draagt bij aan de transparantie en verantwoording over de besteding en kan
een groter vertrouwen van de burger in de EU bevorderen. Het amendement is positief ontvangen,
maar is uiteindelijk niet aangenomen.

In de bijeenkomst is eveneens het beleid van de Europese Unie ten aanzien van de Oostelijke en
Mediterraanse buurlanden besproken. Senator Strik wees tijdens het debat nogmaals op de ernst van
de huidige vluchtelingencrisis en het verschil tussen de Italiaanse reddingsoperatie, Mare Nostrum,
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en de Europese Triton-operatie onder leiding van Frontex. Zij herinnerde de aanwezige delegaties
aan de oproep van UNHCR om meer vluchtelingen te hervestigen.

De geamendeerde conclusies en aanbevelingen van deze COSAC-bijeenkomst zijn aan het eind van
de tweedaagse vergadering met consensus aangenomen.

Europees Parlement en nationale parlementen spreken over het GBVB en de Westelijke
Balkanlanden

 2 december 2014 - Op 1 en 2 december jl. vond in het Europees Parlement een interparlementaire
bijeenkomst plaats over het EU buitenland- en veiligheidsbeleid (GBVB), georganiseerd door de EP-
commissie voor Buitenlandse Zaken (AFET). Met deze bijeenkomst geeft de voorzitter van deze
commissie, de heer Elmar Brok, uiting aan zijn ambitie meer samen te werken met nationale
parlementen op dit terrein. In totaal waren 44 vertegenwoordigers van nationale parlementen bij de
vergadering aanwezig, waaronder Tuur Elzinga (SP, Eerste Kamer), René van der Linden (CDA,
Eerste Kamer) en Angelien Eijsink (PvdA, Tweede Kamer).

In een korte inleiding op het debat over uitbreiding kondigde Johannes Hahn, Commissaris voor
Nabuurschapsbeleid en uitbreidingsonderhandelingen, aan snel aan de slag te gaan met plannen
voor een nieuw nabuurschapsbeleid en stelde dat - ondanks de belofte van Juncker geen nieuwe
lidstaten toe te laten - het onderhandelingsproces gewoon zal worden voortgezet. Op 2 december
volgde er een debat over voortgangsrapportages over de uitbreidingsonderhandelingen van de
Europese Commissie, in aanwezigheid van de ministers van Buitenlandse zaken van de Westelijke
Balkanlanden.

Een ander belangrijk onderdeel van het programma was een debat met Hoge Vertegenwoordiger
Federica Mogherini over het GBVB. Daarbij stonden het conflict tussen Oekraïne en Rusland, de rol
van de EU in het Midden-Oosten en de erkenning van Palestina als staat (twee statenoplossing)
centraal. Het gesprek over het GBVB werd vervolgens voortgezet op basis van het werkdocument
van EP-rapporteur Brok. Hij hekelde onder meer het gebrek aan steun vanuit de lidstaten voor de
uitvoering van het GBVB en onderstreepte het belang van de NAVO als veiligheidsorganisatie. Tot
slot riep hij regeringen en nationale parlementen op meer geld aan Defensie uit te geven en
samenwerking binnen de EU op dit terrein te bevorderen. Daarop namen Europarlementariërs en
nationale parlementariërs beurtelings het woord. Senator Van der Linden pleitte in zijn interventie
voor een Europese poot binnen de NAVO, meer geld voor Defensie door EU samenwerking, en de
mogelijkheid voor meer snelheden binnen Europa.

De heer Brok sloot af met een oproep aan de nationale parlementen om hun input op het
werkdocument te geven. De fractie van het CDA van de Eerste Kamer heeft besloten aan deze
oproep gehoor te geven.

Signalering

Goede kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar
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 18 december 2014 - 

Nieuwe Europese voorstellen

 18 december 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
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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 49
week 50
week 51

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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