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Uitgelicht...

Bijeenkomst Association of European Senates in Den Haag

 21 mei 2015 - Op donderdag 21 en vrijdag 22 mei 2015 organiseert de Eerste Kamer de zestiende
bijeenkomst van de Association of European Senates. Bij deze associatie zijn de senaten of
hogerhuizen aangesloten van Duitsland, Oostenrijk, België, Bosnië-Herzegovina, Spanje, Frankrijk,
Italië, Nederland, Polen, Roemenië, Rusland, Slovenië, Zwitserland, Tsjechië en het Verenigd
Koninkrijk. Luxemburg is waarnemer.

Doel van de associatie is het ontwikkelen van relaties tussen leden, het promoten van het
tweekamerstelsel en het versterken van de Europese identiteit en bewustzijn. Het thema van de
zestiende bijeenkomst luidt: 'Focus on the senate: changing concepts in the functioning of senates in
bicameral parliamentary systems'. Aanleiding voor dit thema is de variatie in de samenstelling die
senaten wereldwijd vertonen, alsook de verschillende bevoegdheden en rollen die zij hebben in de
nationale politieke besluitvormingsprocedures.

lees meer
website zestiende bijeenkomst AES

Nieuws uit de Kamer

Commissie EUZA stelt concept Europees werkprogramma Eerste Kamer vast

 10 februari 2015 - Op dinsdag 10 februari 2015 heeft de vaste commissie voor Europese Zaken het
concept van het Europese werkprogramma 2015 van de Eerste Kamer vastgesteld en voor
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definitieve vaststelling doorgeleid naar de plenaire vergadering van 24 februari 2015.

Het werkprogramma van de Eerste Kamer is een lijst van prioritair te behandelen Europese
voorstellen. De prioriteitenlijst wordt jaarlijks vastgesteld en is gebaseerd op het Werkprogramma van
de Europese Commissie. De keuze voor prioritaire voorstellen wordt eerst door de fracties gemaakt
en vervolgens vindt per Kamercommissie besluitvorming plaats. De cumulatieve lijst met prioriteiten
vormt het Europese werkprogramma van de Eerste Kamer en bevat dit jaar 12 voorstellen.

Wanneer een als prioritair aangemerkt voorstel wordt gepubliceerd, zal deze automatisch in de
verantwoordelijke Kamercommissie(s) worden geagendeerd. Naast deze lijst van prioritaire
voorstellen verschijnt eveneens wekelijks een signalement van nieuw gepubliceerde voorstellen van
de Europese Commissie, waaruit de Kamerleden aanvullend voorstellen kunnen selecteren. 

lees meer
dossier E140025 op de Europapoort

Energie onderwerp van parlementaire dimensie EU-voorzitterschap 2016

 10 februari 2015 - In het eerste halfjaar van 2016 bekleedt Nederland het roulerende voorzitterschap
van de Raad van de Europese Unie. Naast de regering hebben ook de Staten-Generaal tijdens dit
voorzitterschap een belangrijke rol. De parlementaire dimensie van het voorzitterschap houdt onder
meer in dat er een aantal interparlementaire conferenties worden georganiseerd. Eén van deze
conferenties heeft als thema energie, met daarbinnen aandacht voor circulaire economie (inclusief
enige aspecten van innovatie). In beide Kamers van het parlement zijn de betrokken commissies, in
de Eerste Kamer de commissies Economsiche Zaken (EZ) en Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke
Ordening (IMRO) en in Tweede Kamer de commissies Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en
Milieu (I&M), begonnen met de inhoudelijke voorbereidingen van deze conferentie. In de Eerste
Kamer heeft op 10 februari 2015 een gezamenlijke vergadering van de commissies EZ en IMRO
plaatsgevonden waarin de conferentie is besproken en een aantal besluiten is genomen over de
werkwijze in de komende maanden.

Mondeling overleg over dataretentie met minister V&J

 10 februari 2015 - Zoals in eerdere edities al is bericht, volgen de commissies I&A/JBZ en V&J op de
voet welke stappen de regering zet naar aanleiding van het arrest van 8 april 2014 in de zaken C-
293/12 en C-594/12 (Digital Rights Ireland en Seitlinger), waarin het Hof van Justitie van de EU de
richtlijn dataretentie ongeldig verklaarde. De commissies zijn met name benieuwd welke
consequenties de regering aan de uitspraak verbindt voor de Nederlandse wetgeving met betrekking
tot de bewaarplicht van telecommunicatiegegevens.

Het kabinetsstandpunt heeft enige tijd op zich laten wachten, ook omdat de Raad van State om
voorlichting was gevraagd. Bij brief van 17 november 2014 kwam de reactie echter alsnog. De
regering liet toen weten dat zij met een nieuw wetsvoorstel komt, dat overeenkomstig de voorlichting
van de Raad van State een aantal beperkingen bevat ten opzichte van de Wet bewaarplicht
telecommunicatiegegevens.

Voor de commissies gaat dit niet ver genoeg; op 10 december 2014 zonden zij een brief naar de
minister van Veiligheid en Justitie (V&J), waarin zij zich op het standpunt stelden dat de regering er
niet mee kan volstaan om tot het moment van inwerkingtreding van het nieuwe wetsvoorstel, dat zich
toen in de consultatiefase bevond, de oude wet ongewijzigd te handhaven. Zij vroegen de minister of
de regering ertoe bereid zou zijn om op zijn minst de voorgestelde beperkingen al te gaan toepassen.

Die vraag beantwoordt de minister bij brief van 6 februari 2015 ontkennend. Hij beargumeert dat
het niet goed mogelijk en wenselijk is om de voorgestelde maatregelen nu al in te voeren. Daarnaast
reageert de minister op een aantal kritische vragen en opmerkingen ten aanzien van het
conceptwetsvoorstel die door de leden van de CDA-fractie, mede namens de leden van de fracties
van VVD, SP en GroenLinks, onder zijn aandacht waren gebracht.

De commissies bespraken de antwoordbrief op 10 februari 2015 en zij besloten het hierbij niet te
laten zitten. Zij hebben de minister uitgenodigd voor een mondeling overleg dat op 3 maart 2015 is
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voorzien. In een volgende editie zal verslag van dit overleg worden gedaan.

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

Reeks vragen omtrent het Europese klimaat- en energiebeleid

 27 januari 2015 - Naar aanleiding van de brief van 16 januari 2015 van de staatssecretaris van
Infrastructuur en Milieu en de minister van Economische Zaken heeft de vaste commissie voor
Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) besloten geen nader schriftelijk overleg te
voeren over het Europese klimaat- en energiebeleid. 

Aanleiding voor de briefwisseling van het afgelopen jaar, waarbij in vijf ronden vragen zijn gesteld,
was onder andere de publicatie van een mededeling van de Europese Commissie op 22 januari 2014
waarin het Europese beleidskader voor klimaat en energie voor 2030 werd uiteengezet.

Tijdens de briefwisseling van het afgelopen jaar is een breed scala aan onderwerpen aangesneden;
onder andere de afschaffing van de Europese normen voor energie-efficiëntie, het European
Emission Trading System, de Nationale Energieverkenning 2014, bindende doelstellingen voor
duurzame energie, CO2 reductie en de samenhang tussen de Europese energieveiligheidsstrategie
met de Europese klimaatpolitiek. De leden van de commissie IMRO blijven de ontwikkelingen op het
terrein van het Europese klimaat- en energiebeleid nauwlettend volgen.

lees meer
dossier E140003 op de Europapoort
dossier E140003A op de Europapoort
zie eerder
Ontwikkelingen in het Europese klimaat- en energiebeleid (nieuwsbrief EUpdate nr. 5 - 2014 - 2015)
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)

Officieel bezoek Eerste Kamer aan Tsjechië

 4 februari 2015 - De Voorzitter van de Eerste Kamer Ankie Broekers-Knol heeft met senator Maria
Martens (CDA) op 4 en 5 februari 2015 een officieel bezoek gebracht aan Tsjechië. Zij was
uitgenodigd door de Voorzitter van de Tsjechische Senaat, de heer Štĕch. Tijdens het bezoek hadden
Voorzitter Broekers-Knol en senator Martens ontmoetingen met Senaatsvoorzitter Štĕch en een
aantal Tsjechische senatoren. Ook spraken zij met de minister van Buitenlandse Zaken, de heer
Zaorálek, met de buitenlandadviseur van President Zeman, de heer Kmoníček, met de Aartsbischop
van Praag, Kardinaal Duka, en met de vicevoorzitter van het Huis van Afgevaardigden, mevrouw
Jermanová. De delegatie bestond naast de Voorzitter en senator Martens uit de Griffier van de Eerste
Kamer, Geert Jan Hamilton, en stafmedewerker Floris Wolf. Zij werden gedurende het bezoek
begeleid door de Nederlandse Ambassadeur in Praag, de heer Ed Hoeks.

Doel van het bezoek was het versterken van de bilaterale  betrekkingen tussen Tsjechië en
Nederland. Tijdens verschillende gesprekken kwam de situatie in Oekraïne aan bod. Hierbij werd van
Tsjechische kant medeleven en steun uitgesproken aan de slachtoffers en nabestaanden van de
ramp met MH-17. Daarnaast werd gesproken over de huidige spanningen in Oost-Oekraïne en de
recente ontwikkelingen op de Krim. Ook kwamen de Europese strategie en opstelling ten aanzien van
Oekraïne, zoals de huidige discussie over eventuele wapenleveranties en de gevolgen van de
sancties tegen Rusland, aan bod. De relatie met Rusland in bredere zin werd eveneens uitgebreid
besproken.
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De ontwikkelingen in Europa waren tevens onderwerp van gesprek. De recente verkiezingen in
Griekenland en de gevolgen van de uitslag hiervan voor Europa en de Eurozone kwamen hierbij ter
sprake. Tsjechië is geen lid van de Eurozone maar wel van de Europese Monetaire Unie en voldoet
aan de vereisten om toe te treden tot de Eurozone. Dit maakt, naast de belangrijke
handelsbetrekkingen met landen in de Eurozone, dat Tsjechië een belangrijke gesprekspartner is
voor de landen in de Eurozone.

De gebeurtenissen in Parijs en de situatie in het Midden-Oosten, waaronder de dreiging van IS,
vormden een ander belangrijk gespreksonderwerp. Van Tsjechische zijde werd aangegeven dat zij de
strijd tegen IS steunen. Ook de risico's van binnenlandse terrorismedreiging werden
besproken. Tijdens de gesprekken met Kardinaal Duka en met ondervoorzitter van het Huis van
Afgevaardigden Jermanová werd onder meer van gedachten gewisseld over immigratie en integratie.
Er werd gesproken over de uitdagingen in Tsjechië en Nederland, maar ook over de mogelijkheden
tot Europese samenwerking op dit gebied.

Op woensdagavond was de delegatie voor een diner uitgenodigd in de residentie van de Nederlands
Ambassadeur, waarbij onder meer de minister voor mensenrechten en wetgeving, de heer Dienstbier,
de staatssecretaris voor Europese Zaken, de heer Šrámek, de programmadirecteur van
Transparancy International, de heer Bureš, voormalig ambassadeur van Tsjechië in Nederland de
heer Horák en de nieuwe ambassadeur in Nederland mevrouw Reinišová aanwezig waren.

Nieuws van de PV Staten-Generaal Brussel

Terrorismedreiging blaast nieuw leven in debat over Europees PNR

 11 februari 2015 - Een van de Europese dossiers die na de aanslagen in Parijs op 7 januari 2015
weer volop in de belangstelling zijn komen te staan, is het voorstel tot een gemeenschappelijk
register voor passagiersgegevens in de luchtvaart (beter bekend als het Europees PNR). Dit voorstel
is in 2013 gestrand in het Europees Parlement vanwege bezwaren op grond van proportionaliteit en
onvoldoende waarborgen voor databescherming. De afgelopen weken is er hevig gediscussieerd
over de noodzaak van een dergelijk register, mede om een wildgroei van nationale systemen en een
gevreesd gebrek aan onderlinge coördinatie te voorkomen. Van een doorbraak leek echter tot voor
kort nog geen sprake.

De Europese Commissie en de Raad hebben eerder toegezegd rekening te zullen houden met de
zorgen van Europarlementariërs, maar zijn vooralsnog niet bereid om het oorspronkelijke voorstel te
herschrijven. Dat dateert uit 2011 en is in 2013 geblokkeerd in de commissie voor Burgerlijke
Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken (LIBE) door leden van ALDE en de Groenen/EVA. Zij
geven aan in principe niet tegen het monitoren van de verzameling van passagiersgegevens te zijn,
mits dit op een gerichte manier gebeurt: selectief, bij verdachten vastgesteld aan de hand van
informatie die is verstrekt door de lidstaten en instanties als Europol.

De beperkte ruimte die dit standpunt biedt bleek tijdens de plenaire vergadering in Straatsburg deze
week voldoende te zijn voor het doorbreken van de impasse. Met brede steun is op 11 februari een
resolutie over terrorismebestrijdingsmaatregelen aangenomen in het Europees Parlement. Hierin
wordt onder andere gepleit voor betere bescherming van de buitengrenzen van Schengen, meer
samenwerking tussen de lidstaten in de aanpak van radicalisering en uitwisseling van informatie
tussen opsporingsdiensten en EU agentschappen. Daarnaast roept het Europees Parlement met
deze resolutie op tot het maken van snelle voortgang met de herziening van het
gegevensbeschermingspakket. Als de triloogonderhandelingen hierover gelijktijdig met die over het
Europees PNR kunnen plaatsvinden, zou wellicht nog voor het einde van het jaar overeenstemming
bereikt kunnen worden over het omstreden voorstel.

Rapporteur voor het Europees PNR Timothy Kirkhope (ECR, UK) heeft tijdens de persconferentie van
zijn groep aangekondigd dat hij in samenwerking met de andere groepen verder werkt aan zijn
rapport, dat op 26 februari in de LIBE commissie besproken zal worden. Een ontwerprapport is
daarnaast verstrekt aan de Europese Raad, zodat de voortgang die gemaakt is zichtbaar wordt.

lees meer
dossier E110005 op de Europapoort
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Nieuws uit Europa

COSAC-Voorzittersbijeenkomst te Riga bespreekt Oostelijk Partnerschap

 2 februari 2015 - Op 1 en 2 februari 2015 vond te Riga, onder Lets voorzitterschap de COSAC-
bijeenkomst van de voorzitters van de commissies van Europese Zaken van de parlementen van de
Europese Unie plaats. De bespreking van twee thema's stond op de agenda: de prioriteiten van het
Letse Voorzitterschap en de vooruitzichten van de Europese Commissie enerzijds en het Oostelijk
Partnerschap anderzijds. Tijdens de bijeenkomst is daarnaast eveneens veel aandacht besteed aan
de voortgang in het uitwerken van concrete stappen voor verdere samenwerking tussen nationale
parlementen, zoals het delen van de geselecteerde prioriteiten uit het Commissiewerkprogramma,
een 'groene kaart'-initiatief en de bespreking van de 'gele kaart'-procedure.

Voor de Eerste Kamer nam de heer Schrijver (PvdA), vicevoorzitter van de commissie EUZA, aan de
bijeenkomst deel. Hij intervenieerde bij de sessie over het Oostelijk Partnerschap en vroeg de
sprekers of de huidige tweevoudige aanpak van de EU ten aanzien van Rusland in het conflict in
Oekraïne, namelijk sancties en dialoog, met elkaar in balans zijn. De drie keynote speakers gingen
uitgebreid in op deze vraag. De heer Ahlin, voorzitter van het Zweedse Parlement, benadrukte daarbij
dat de steun die de Europese Unie aan Oekraïne verleent eveneens een vorm van EU-beleid is
waarmee gepoogd wordt invloed uit te oefenen op Rusland. Succesvolle politieke, juridische en
economische hervormingen in de buurlanden van de EU, waaronder Oekraïne, zullen naar zijn inzicht
eveneens op termijn een positief effect op Rusland hebben.

De COSAC-Voorzittersbijeenkomst nam bij consensus een verklaring aan over de huidige situatie in
Oekraïne, waarin Rusland onder andere wordt opgeroepen om maatregelen te nemen om het conflict
in Oekraïne te de-escaleren en waarin Oekraïne wordt aangespoord om de door de EU gewenste
hervormingen door te voeren. 

Nationale parlementen en Europees Parlement bespreken economisch bestuur

 4 februari 2015 - Op 4 februari 2015 vond in Brussel de Conferentie onder artikel 13 van het Verdrag
inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de economische en monetaire unie (ook wel Stabiliteits- of
Begrotingspact genoemd) plaats. Doel van deze conferentie is een gezamenlijke uitwisseling van
informatie en standpunten tussen leden van nationale parlementen en het Europees Parlement.
Vanuit de Tweede Kamer namen de leden Neppérus (VVD) en Omtzigt (CDA) deel aan de
conferentie. Uit de Eerste Kamer was geen vertegenwoordiging op politiek niveau aanwezig.

Hoofdthema van de bijeenkomst was het voorstel van de Europese Commissie voor de oprichting
van een Europees Fonds voor strategische investeringen. Eurocommissaris voor Economische en
Financiële Zaken, de heer Moscovici, lichtte het plan nader toe en riep de Raad en het Europees
Parlement op het investeringsplan zo snel mogelijk goed te keuren. Door de heer Molterer, vice-
president van het Europese Investeringsbank (EIB), werd ingegaan op de rol die in het plan voor de
EIB is voorzien ten aanzien van investeringsbeslissingen.

Tevens werd door de aanwezigen gesproken over de stand van zaken rond de implementatie van het
Stabiliteitspact, met name over begrotingsconsolidatie en het doorvoeren van structurele
hervormingen. Door de aanwezigen werden ervaringen uitgewisseld over de wijze waarop op
nationaal niveau invulling is gegeven aan de afspraken uit het Stabiliteitspact.

Ten slotte werd gesproken over het versterken van de sociale dimensie van de economische en
monetaire unie.

Eerste deelsessie 2015 van de PACE

 30 januari 2015 - In Straatsburg heeft van 26 tot 30 januari 2015 de eerste deelsessie
plaatsgevonden van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (PACE). De delegatie uit
de beide Kamers der Staten-Generaal naar de PACE heeft, zoals gebruikelijk, op de eerste dag van
de zitting een briefing ontvangen van de Permanente Vertegenwoordiging bij de Raad van Europa.
Vanuit de Eerste Kamer namen aan deze conferentie deel: senator Strik (GroenLinks), senator
Franken (CDA), senator Elzinga (SP) en senator Kox (SP). Op de agenda stonden onder meer: de

http://www.cosac.eu/53-latvia-2015/meeting-of-the-chairpersons-of-cosac-1-2-february-2015/
http://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/conferences/european-parliamentary-week.html
http://website-pace.net/en_GB/web/apce/plenary-session
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humanitaire situatie van Oekraïense vluchtelingen, het memorandum of understanding tussen de
Raad van Europa en de Europese Unie, de recente terroristische aanslagen in Parijs en een tweetal
rapporten over "equality and crisis" en "protection of the right to bargain collectively, including the
right to strike". Ook is er gesproken over de positie van de Russische delegatie in de Assemblee.

lees meer
Uitgebreid verslag 1e deelsessie 2015 PACE

Senator De Vries verkozen als voorzitter van kiescomité EHRM

 2 februari 2015 - Het nieuwe Committee on the Election of Judges voor het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens is op 27 januari 2015 voor de eerste keer bijeengekomen in Straatsburg en
heeft senator Klaas De Vries (PvdA) tot zijn voorzitter verkozen. Rait Maruste (Estland, ALDE), Alina
Stefania Gorghiu (Roemenië, EPP/CD), and Nataša Vuckovic (Servië, SOC) zijn verkozen tot
respectievelijk eerste, tweede en derde vice-voorzitter.

De Parlementaire Assemblee voor de Raad van Europa verkiest de rechters van het Europees Hof
voor de Rechten van de Mens, zodat deze democratisch gelegitimeerd zijn. Volgens de European
Convention on Human Rights, moeten rechters een hoog moreel karakter hebben en in het bezit zijn
van de kwalificaties voor een hoog rechterlijk ambt of van erkende juridische competenties.

Om te garanderen dat deze standaard gehaald wordt, zijn er meerdere fases in het
verkiezingsproces. Eerst maakt iedere lidstaat een lijst van drie gekwalificeerde kandidaten. Daarna
bekijkt het Committee on the Election of Judges of de kwalificaties van iedere kandidaat op de lijst
toereikend zijn. Vervolgens wordt er door de Parlementaire Assemblee over de kandidaten gestemd.

Signalering

Nieuwe Europese voorstellen

 12 februari 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 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 5
week 6
week 7

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.

http://www.eerstekamer.nl/eu/nieuws/20150130/eerste_deelsessie_2015_van_de
http://www.eerstekamer.nl/intern_stuk/20150129/overzicht_gepresenteerde_europese/f=/vjqzlnqhptd3.pdf
http://www.eerstekamer.nl/eu/intern_stuk/20150205/overzicht_gepresenteerde_europese/f=/vjr6fmvefwwe.pdf
http://www.eerstekamer.nl/eu/intern_stuk/20150212/overzicht_gepresenteerde_europese/f=/vjrdhba20lmz.pdf
http://www.euds.nl/eupdate/inschrijven
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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

