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Uitgelicht...

Oproep namens verschillende fracties aan regering over onderhandelingen Europees
Openbaar Ministerie

 28 maart 2017 - Op 28 maart jl. is een brief verstuurd aan de minister van V&J namens de fracties
van VVD, CDA, PvdA, GroenLinks en OSF. In de brief roepen deze fracties de regering op om de
onderhandelingen in het kader van de nauwere samenwerking over het Europees Openbaar
Ministerie (EOM) niet alleen actief te volgen, maar hieraan ook actief deel te nemen. De passages uit
het verslag van de Europese Raad van 9-10 maart 2017 over het EOM wekte namelijk bij de fracties
het vermoeden dat de regering een terughoudende, afwachtende positie inneemt in de verdere
onderhandelingen.

Achtergrond van deze oproep is het feit dat beide Kamers der Staten-Generaal uiteindelijk een
oordeel moeten vellen over de definitieve eindtekst die na de onderhandelingen in het kader van de
nauwere samenwerking tot stand komt. Hoewel het nog zeer onzeker is of beide Kamers uiteindelijk
kunnen instemmen met deelname aan het EOM, willen deze fracties zich er zeker van stellen dat in
de eindtekst die straks ter beoordeling voorligt, de Nederlandse belangen - of dit nu samenwerking of
deelname behelst -  goed zijn vertegenwoordigd. Ook wanneer Nederland niet van meet af aan zal
deelnemen aan het EOM valt niet uit te sluiten dat Nederland in latere jaren alsnog zal gaan
deelnemen aan het EOM. Voor dat geval is het volgens eerdergenoemde fracties onwenselijk dat er
in de verdere onderhandelingen een eindtekst tot stand zou komen waarover het kabinet per saldo
minder positief kan oordelen dan over de tekst die in december voorlag. Toen oordeelde het kabinet
namelijk nog dat "niet-deelname van Nederland aan het EOM per saldo niet in het belang van
Nederland is".

De fracties vragen de minister van V&J of hij gehoor wil geven aan deze oproep en zo ja, dan
wensen zij geïnformeerd te worden over de Nederlandse inzet in de verdere onderhandelingen in het
kader van de nauwere samenwerking. De minister is verzocht uiterlijk 14 april 2017 op de brief te
reageren.

https://www.euds.nl/print/eupdate/2016-2017/nr-8-0#art2285
https://www.euds.nl/print/eupdate/2016-2017/nr-8-0#art2282
https://www.euds.nl/print/eupdate/2016-2017/nr-8-0#art2281
https://www.euds.nl/print/eupdate/2016-2017/nr-8-0#art2283
https://www.euds.nl/print/eupdate/2016-2017/nr-8-0#art2286
https://www.euds.nl/print/eupdate/2016-2017/nr-8-0#art2287
https://www.euds.nl/print/eupdate/2016-2017/nr-8-0#art2284
https://www.euds.nl/print/eupdate/2016-2017/nr-8-0#art2280
https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20170328/brief_aan_de_minister_van
https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20170316/brief_regering_verslag_europese


lees meer
Dossier E130041 op de Europapoort
zie eerder
Onderhandelingen Europees Openbaar Ministerie nieuwe fase in (nieuwsbrief EUpdate nr. 5 - 2016 -
2017)

Nieuws uit de Kamer

Commissie EUZA verdiept zich in modernisering comitologie

 21 maart 2017 - De commissie EUZA heeft op 21 maart 2017 twee deskundigen inzake comitologie,
Gijs Jan Brandsma (Universiteit Utrecht) en Edwin Koekkoek (werkzaam bij het Europees
Parlement), uitgenodigd om haar nader te informeren over de achtergrond, context en gevolgen van
de voorstellen van de Europese Commissie die betrekking hebben op de comitologieprocedure (zie
e-dossier E170006 en met name e-dossier E170012). 

Eerder had de Europese Commissie in een technische briefing reeds de aanleiding en voorgestelde
wijzigingen in de comitéprocedure toegelicht aan de leden van de vaste commissie EUZA. 

De commissie heeft op 28 maart jl. besloten om met de regering in schriftelijk overleg te treden over
de wijziging van de comitologieverordening. De inbrengdatum voor een brief is gesteld op 18 april
2017. 
 
lees meer
Dossier E170006 op de Europapoort
Dossier E170012 op de Europapoort

Eerste Kamer bereidt zich voor op behandeling Europees Semester 2017

 28 maart 2017 - Het Europees Semester is de jaarlijks terugkerende, gecoördineerde behandeling
van het budget en de economische en structurele hervormingen in de lidstaten van de Europese
Unie. Elk jaar maakt de Europese Commissie een gedetailleerde analyse en doet zij aanbevelingen
voor de komende 12-18 maanden. Het Europees Semester begint wanneer de Commissie, meestal
tegen het einde van het jaar, met haar jaarlijkse groeianalyse komt. Daarin staan de EU-prioriteiten
voor economische groei en werkgelegenheid voor het komende jaar. Na bespreking in diverse
vakraden stelt de Europese Raad in maart conclusies vast, waarna de individuele lidstaten aan de
slag gaan met het opstellen en insturen van nationale stabiliteits- en hervormingsplannen.

Vanuit de Nederlandse regering leggen de ministers van Economische Zaken en Financiën
respectievelijk het Nationaal Hervormingsprogramma en het Stabiliteitsprogramma voor aan de beide
Kamers alvorens deze naar de Europese Commissie te sturen. Deze stukken worden in de komende
weken verwacht. Vooruitlopend op de ontvangst van deze documenten hebben de vaste
Kamercommissies voor Financiën en Economische Zaken besproken op welke wijze zij deze plannen
willen behandelen.

De commissies Financiën en Economische Zaken hebben op 21 en 28 maart 2017 het tijdpad voor
behandeling van het Nationaal Hervormingsprogramma en Stabiliteitsprogramma 2017 besproken.
Op 18 april 2017 leveren zij schriftelijk vragen in over de voorgelegde plannen. Op dinsdag 13 juni
2017, na het bekend worden van de lidstaatspecifieke aanbevelingen van de Europese Commissie,
wensen de commissies een mondeling overleg te voeren over het Europees Semester 2017 met de
ministers van Financiën en Economische Zaken. Gelet op het lopende formatieproces staat deze
afspraak nog onder voorbehoud genoteerd. 
 

lees meer
Europees Semester 2017 op de Europapoort
Gepubliceerde Kamerstukken met betrekking tot het Europees Semester 2017
zie eerder
Najaarspakket gepubliceerd: Europees Semester 2017 van start (nieuwsbrief EUpdate nr. 3 - 2016 -
2017)

https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e130041_voorstel_voor_een#p7
https://www.euds.nl/node/2256#art2250
https://www.euds.nl/www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e170006_voorstellen_voor
https://www.euds.nl/www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e170012_voorstel_voor_een
https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e170006_voorstellen_voor
https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e170012_voorstel_voor_een
https://www.eerstekamer.nl/eu/thema/europees_semester_2017
https://www.eerstekamer.nl/eu/kamerstukdossier/europees_semester_2017
https://www.euds.nl/node/2233#art2223


De toekomst van Europa centraal in Algemene Europese Beschouwingen najaar 2017

 28 maart 2017 - De commissies EUZA en FIN hebben op 21 maart jl. het witboek van de Europese
Commissie over de Toekomst van Europa [zie EUpdate nieuwsbericht: Hoe verder? Visies op de
toekomst van de EU] in behandeling genomen.

De commissie EUZA zal het voortouw nemen en tevens als coördinerende commissie optreden voor
de algehele discussie over het onderwerp toekomst van de EU. De afzonderlijke discussienota's die
de komende maanden door de Europese Commissie worden gepubliceerd, worden ter behandeling
bij de relevante vakcommissies belegd. Het debat over de toekomst van de EU zal centraal staan in
de Algemene Europese Beschouwingen (AEB) die zijn gepland voor het najaar 2017.

lees meer
Dossier E170014 op de Europapoort
zie eerder
Hoe verder? Visies op de toekomst van de EU (nieuwsbrief EUpdate nr. 7 - 2016 - 2017)

Vragen of fundamentele rechten van vluchtelingen voldoende geborgd zijn

 29 maart 2017 - De fractieleden van GroenLinks hebben vragen gesteld aan de staatssecretaris van
Veiligheid en Justitie naar aanleiding van de geannoteerde agenda van de JBZ-raad van 27 en 28
maart 2017. In de brief vragen zij onder meer naar de verbetering van opvangomstandigheden van
asielzoekers op Griekse eilanden en de asielprocedures die zij moeten volgen. De fractieleden
vragen ook in dat kader of de staatssecretaris van mening is, mede gelet op jurisprudentie van het
Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat de zogenaamde Dublin-overdrachten naar
Griekenland nog niet mogen worden uitgevoerd.

Daarnaast merken de GroenLinks-fractieleden op dat de onveilige situatie in Libië en de
mensonwaardige omstandigheden aldaar een langetermijninvestering voor een substantiële
verbetering vergt. Zij vragen dan ook of de ondersteuning van de Libische kustwacht niet tot gevolg
heeft dat vluchtelingen mogelijk teruggezonden worden naar Libië, met als resultaat dat zij in situaties
terechtkomen waarin hun fundamentele rechten worden geschonden.

De staatssecretaris is verzocht binnen vier weken een reactie te geven op de brief.

lees meer
Brief aan de staatssecretaris van Veiligheid & Justitie inzake de geannoteerde agenda JBZ-raad van
27 en 28 maart 2017

Nieuws van de PV Staten-Generaal Brussel

Brexit is nu officieel

 29 maart 2017 - “After nine months the UK has delivered. # Brexit” tweette de president van de
Europese Raad, Donald Tusk, nadat hij op 29 maart de door Theresa May ondertekende brief voor
de inwerking zetting van artikel 50 van het Verdrag van Lissabon ontving uit handen van de Britse
permanente vertegenwoordiger bij de Europese Unie. In een korte officiële verklaring liet de
Europese Raad weten dat ze het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU betreurt, maar dat ze
klaar is voor het proces dat nu gevolgd moet worden.

Binnen 48 uur nadat de brief is ontvangen zal Tusk een document met de onderhandelingsrichtlijnen
laten circuleren onder de 27 lidstaten. De regeringsleiders zullen vervolgens op 29 april 2017
bijeenkomen in een speciale top om overeenstemming te bereiken. De Europese Commissie zal
vervolgens een dag na de top de onderhandelingsinstructies produceren die tevens een mandaat zijn
voor de hoofdonderhandelaar van de EU, Michel Barnier. Deze onderhandelingsinstructies worden
vastgesteld in de Raad van de ministers van Buitenlandse zaken. De echte onderhandelingen zullen
eind mei/ begin juni van start gaan in Brussel. Het tijdschema is krap. De onderhandelingen moeten
binnen 18 maanden rond zijn, om op tijd de instemming van het Europees Parlement te krijgen en de
ratificatie van het terugtrekkingsakkoord door het Verenigd Koninkrijk. Het Britse Hoger- en Lagerhuis
moeten ook hun goedkeuring geven.

http://www.euds.nl/eupdate/2016-2017/nr-7-0#art2274
https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e170014_witboek_over_de_toekomst
https://www.euds.nl/node/2279#art2274
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20170316/brief_inzake_geannoteerde_agenda/document3/f=/vkclcxpva6ye.pdf
https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20170329/brief_aan_de_staatssecretaris_van
https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20170329/brief_aan_de_staatssecretaris_van
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/pdf/070329_UK_letter_Tusk_Art50_pdf/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/29-euco-50-statement-uk-notification/


De Europese Raad en de Commissie zetten vol in op het bereiken van een gemeenschappelijk en
ordelijk eindakkoord binnen twee jaar. De toekomstige relatie van het VK met de EU zou gestalte
kunnen krijgen in een vrijhandelsakkoord. Het akkoord over de toekomstige relatie tussen het VK en
de EU zal uiteindelijk geratificeerd moeten worden door alle nationale parlementen van de 27
lidstaten.

Het Europees Parlement (EP) zal volgende week in Straatsburg een harde Brexit resolutie
aannemen, waarin het EP zijn positie uiteenzet. Het EP heeft geen directe betrokkenheid tijdens de
onderhandelingen, maar moet instemming verlenen aan het einde van de rit. Daarom moet het
volgens de hoofdonderhandelaar van het EP, Guy Verhofstadt (ALDE, BE), optimaal geïnformeerd
blijven over de voortgang. De centrale gedachte in de resolutie van het EP is dat het VK buiten de
Unie niet beter is dan daarbinnen. Ook is het EP voorstander van een onderhandelingsproces in twee
afzonderlijke fases; eerst het terugtrekkingsakkoord, dan pas het akkoord over de nieuwe relatie.

De commissie EUZA van de Eerste Kamer bespreekt op geregelde tijdstippen het Brexit-proces. Zo
heeft de commissie op 14 februari jl. een van de twee Tweede Kamerrapporteurs inzake Brexit, het
lid Omtzigt (CDA), ontvangen voor een mondeling verslag van zijn bevindingen tot dan toe. In april
ontvangt de commissie de Brexit-rapporteur opnieuw voor een vervolgverslag. 

Nieuws uit Europa

Kamervoorzitter bij Viering 60 jaar Verdrag van Rome

 17 maart 2017 - De Voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol, heeft op 16 en 17 maart
2017 te Rome deelgenomen aan de Viering van 60 jaar Verdrag van Rome. 

Tijdens de extraordinary conference of speakers of EU parliaments werden onder meer toespraken
gehouden door de parlementsvoorzitters van de zes landen die het verdrag destijds hebben
ondertekend, alsook door onder andere Antonio Tajani (Voorzitter van het Europees Parlement),
Donald Tusk (Voorzitter van de Europese Raad) en Frans Timmermans (Vice-President van de
Europese Commissie). 

De Voorzitter van de Eerste Kamer betoogde op de conferentie dat de ondertekenaars van het
verdrag destijds ervoor hebben gekozen om samen te werken vanuit de gedachte dat landen die hun
economieën met elkaar verbonden hebben, minder snel geneigd zijn tot conflict. Die gedachte is
heden ten dage onverminderd van betekenis. Broekers-Knol stelde verder dat er
grensoverschrijdende vraagstukken zijn - zoals migratie, terrorisme en klimaatverandering - die
lidstaten niet alleen op kunnen lossen. Op die terreinen is samenwerking binnen de Europese Unie
noodzakelijk.

Een uitgebreider nieuwsbericht over de viering kunt u raadplegen op de website van de Eerste
Kamer. U treft daar ook de volledige toespraak van de Voorzitter van de Eerste Kamer aan.  

lees meer
Nieuwsbericht: Viering 60 jaar Verdragen van Rome: ‘Progresso e pace’
Toespraak Voorzitter Eerste Kamer Viering 60 jaar Verdrag van Rome

Signalering

Nieuwe Europese voorstellen

 30 maart 2017 - 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 komt dit in de verantwoordelijke commissie aan de orde. 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.

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170329IPR69014/brexit-meps-set-out-conditions-for-approving-uk-withdrawal-agreement
https://www.eerstekamer.nl/korteaantekening/20170214_20
https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20170318/viering_60_jaar_verdragen_van_rome
https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20170318/viering_60_jaar_verdragen_van_rome
https://www.eerstekamer.nl/toespraak/60_jaar_verdragen_van_rome/f=/vkcmd8htp8md.pdf


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 11
Week 12
Week 13

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/20170328/overzicht_gepresenteerde_europese/f=/vkcwddpfoudf.pdf
https://www.eerstekamer.nl/intern_stuk/20170328/overzicht_gepresenteerde_europese_2/f=/vkcwde4kusv6.pdf
https://www.eerstekamer.nl/intern_stuk/20170330/overzicht_gepresenteerde_europese/f=/vkcyd9ggzeoy.pdf
http://www.euds.nl/eupdate/inschrijven
mailto:europapoort@eerstekamer.nl

