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Nieuws uit de Kamer

Gesprek leden JPSG met Commissie Meijers

 29 mei 2018 - Op welke manier kan het toezicht op Europol zo effectief mogelijk worden ingericht?
Dit was de kernvraag die centraal stond in een gesprek op 29 mei 2018 tussen de leden Oomen-
Ruijten (CDA) en Wezel (SP), die lid en plaatsvervangend lid zijn van de Gezamenlijke Parlementaire
Controlegroep (verder: JPSG) voor Europol, en de Commissie Meijers, gespecialiseerd in
onafhankelijke advisering over Europees straf-, asiel-, migratie-, privacy, non-discriminatie en
institutioneel recht.

Op 11 mei 2016 is de Europol-verordening (Verordening (EU) 2016/794) vastgesteld. Artikel 51 van
die verordening regelt de manier waarop door de JPSG politiek toezicht wordt gehouden op de
activiteiten van Europol. De JPSG is daarmee een eerste parlementair toezichtsorgaan op een
Europees agentschap. De JPSG bestaat uit afgevaardigden van het Europees Parlement, alsook uit
afgevaardigden van de nationale parlementen. Gezien de omvang van dit toezichtsorgaan is het
belangrijk om een modus operandi te vinden voor effectief en efficiënt toezicht. 

In een open gedachtewisseling is geconstateerd dat toezicht kan worden vormgegeven door het
creëren van kleine werkgroepen die zich toeleggen op specifieke onderdelen van de werkzaamheden
van Europol, bijvoorbeeld op deelterreinen als mensenhandel, cybercrime en drugshandel. Ook kan
worden gedacht aan het optuigen van een (informele) kopgroep voor binnen de JPSG, bestaande uit
een Trojka van drie landen (vorige voorzitter, huidige voorzitter, volgende voorzitter EU) en kan het
toezicht worden versterkt door het stellen van (schriftelijke) vragen. Gezien de aard van de
werkzaamheden van Europol, kan -  tot slot -  een noodzaak tot geheimhouding van bepaalde
informatie bestaan. Hiervoor kan worden gedacht aan het opstellen van een
geheimhoudingsreglement, zoals ook het geval is bij Eurojust en OLAF.

De leden Oomen en Wezel nemen de uitkomsten van het gesprek mee in de voorbereidingen op de
volgende bijeenkomst van de JPSG, die op 24 en 25 september 2018 plaats zal vinden in Brussel. 
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Delegatie naar de Gezamenlijke Parlementaire Controlegroep (JPSG) Europol
34.931 - Bijeenkomsten van de Parlementaire Controlegroep (JPSG) Europol

Nadere vragen herzieningsvoorstel EU-aardgasrichtlijn beantwoord

 26 juni 2018 - De commissie EZK/LNV heeft nader schriftelijk overleg gevoerd met de minister van
EZK over het Europees richtlijnvoorstel omtrent gemeenschappelijke regels voor de interne markt
voor aardgas en het daar bijbehorende BNC-fiche.

Nadat de minister op 8 maart 2018 de eerste ronde met schriftelijke vragen van de GroenLinks-fractie
had beantwoord, zagen de leden van de fracties van GroenLinks en Partij voor de Dieren aanleiding
om nadere vragen te stellen. De brief met nadere vragen is op 30 maart 2018 naar de minister
gestuurd. De minister beantwoordde deze brief op 21 juni 2018.

De fractieleden van GroenLinks vroegen onder andere of de minister alsnog zou willen ingaan op de
geopolitieke impact van de Nord Stream 2 pijpleiding. De minister reageerde daarop dat hij het
onwenselijk vindt dat er een discussie wordt beslecht over een specifieke pijpleiding via een
generieke aanpassing van de energiewetgeving. Hij begrijpt echter wel de zorgen van de
GroenLinks-fractie. Daarbij merkte hij op dat het kabinet zich niet heeft ingezet voor de aanleg van
Nord Stream 2, en dat hij niet de opvatting van deze leden deelt dat de neutrale opvatting van het
kabinet over Nord Stream 2 in de praktijk ondersteuning van het project betekent.

De leden van de Partij voor de Dieren-fractie vroegen zich onder meer af hoe er ruimte kan ontstaan
voor nieuwe en duurzame energie als alle voorwaarden worden toegespitst op het huidige (niet-
duurzame) systeem en de werking voor de huidige (niet-duurzame) markt. De minister antwoordde
daarop dat er juist meer ruimte wordt gecreëerd voor nieuwe en duurzame energie op EU-niveau.
Daarbij wijst hij onder andere naar de Energie Efficiency Richtlijn, de Richtlijn Hernieuwbare Energie
en de Richtlijn Energieprestaties van Gebouwen.

De commissie EZK/LNV besloot op 26 juni 2018 deze brief voor kennisgeving aan te nemen. 

lees meer
Zie dossier E180001 op de Europapoort

Schriftelijke vragen onlineplatforms

 5 juli 2018 - De leden van de VVD-fractie hebben vragen gesteld aan de staatssecretaris van
Economische Zaken en Klimaat en de Europese Commissie naar aanleiding van een
verordeningsvoorstel ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van
onlineplatforms. De leden vragen onder andere of het instrumentarium van algemene voorwaarden
en geschilbeslechting voldoende zijn om het gewenste level playing field te creëren. Daarnaast
vragen zij hoe de voorgestelde verordening voorkomt dat een versnipperd aanbod van
onlineplatforms ontstaat. De VVD-fractieleden zijn van mening dat een paar sterke Europese spelers
van groot belang zijn voor Europa om de concurrentie in de wereld aan te kunnen.

De staatssecretaris heeft reeds bij brief van 11 juli 2018 antwoord gegeven op de vragen. Deze brief
zal in een vergadering van de vaste commissies voor Justitie en Veiligheid en Economische Zaken en
Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op 11 september 2018 worden besproken. De
antwoorden van de Europese Commissie worden afgewacht.

lees meer
Zie E180015 op de Europapoort

COSAC-Voorzittersbijeenkomst in Oostenrijk

 9 juli 2018 - Op 8 en 9 juli 2018 nam een delegatie uit de Eerste en Tweede Kamer deel aan de
Voorzittersbijeenkomst van de COSAC, de conferentie van commissies voor Europese Zaken van
parlementen in de Europese Unie. Vanuit de Eerste Kamer nam het lid Backer (D66) deel. De
Tweede Kamer werd vertegenwoordigd door het lid Belhaj (D66), tevens ondervoorzitter van de
commissie EUZA.
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De Voorzittersbijeenkomst dient als voorbereiding op de LX plenaire COSAC, die op 18-20 november
2018 zal plaatsvinden te Wenen. In november staat onder andere het thema transparantie ter
bespreking. Naar aanleiding hiervan en in navolging van de LIX COSAC-conclusies, kondigde de
Nederlandse delegatie, mede in naam van de Deense delegatie, een brief aan met een verzoek aan
de voorzitters van de Raad, de Europese Raad en de Eurogroep voor een gedetailleerde reactie op
voorstellen die door de Nederlandse delegatie zijn geïnitieerd met het oog op het bereiken van meer
transparantie in de totstandkoming van Europese wetgeving.

Naast de procedurele afspraken waren twee inhoudelijke sessies geagendeerd. Een sessie betrof de
toekomst en perspectieven van de Europese Unie en werd ingeleid door de vicepresident van de
Europese Commissie, Frans Timmermans, en de vicevoorzitter van het Europese Parlement,
Mairead McGuinness. De Oostenrijkse staatssecretaris voor Binnenlandse Zaken, Karolina
Edtstadler, lichtte in een andere sessie de prioriteiten van het Oostenrijkse Voorzitterschap van de
Raad van de EU toe. In het debat dat daarop volgde, vroeg het lid Backer aandacht voor de EU-
waarden en voor medemenselijkheid in het Europese migratiebeleid. Met name bepaalde retoriek
rondom migranten, waaronder het gebruik van de term migratiestromen, moet in dat kader worden
vermeden, aldus Backer. Verschillende delegaties vielen hem daarin bij.

Antwoord op nadere vragen levering van digitale inhoud

 10 juli 2018 - De fractieleden van de VVD hebben op 6 oktober 2017 nadere vragen gesteld aan de
toenmalige minister van Economische Zaken over het richtlijnvoorstel betreffende bepaalde aspecten
van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud. Dit onderwerp is onderdeel van de
Europese strategie voor een digitale eengemaakte markt. De SP-fractieleden hebben zich
aangesloten bij de vragen.

De vragen zijn uitgesplitst in drie delen. Het eerste deel betreft vragen over de consequenties voor de
nakoming van de verbintenis tot ongedaanmaking en vordering uit onverschuldigde betaling.
Vervolgens is gevraagd naar de gevolgen voor de grondslag van de gegevensverwerking, in het
kader van de toestemming die wordt verleend voor het verwerken van persoonsgegevens. Ten slotte
zijn vragen gesteld over de consequenties voor de grondslag van de gegevensverwerking wanneer
het gaat om het uitvoeren van een overeenkomst.

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft bij brief van 25 juni 2018, mede
namens de minister voor Rechtsbescherming, antwoord gegeven op de vragen. In de brief wordt
onder meer opgemerkt dat separate intrekking van toestemming voor de verwerking van
persoonsgegevens niet noodzakelijk is bij ontbinding van een overeenkomst, omdat deze
toestemming inherent is aan hetgeen is afgesproken in de overeenkomst. Verder wordt betoogd dat
bij ontbinding van een overeenkomst de persoonsgegevens niet alsnog op geld gewaardeerd moeten
worden.

De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft op 10 juli 2018 besloten naar aanleiding van de
brief van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat nog enige nadere vragen te stellen.
Deze zullen binnenkort per brief aan haar voorgelegd worden.

lees meer
Zie E150042 op de Europapoort
Zie E150043 op de Europapoort

Vragen Europese strategie voor kunststoffen in een circulaire economie beantwoord

 10 juli 2018 - De fractieleden van D66, SP, ChristenUnie en PvdD hebben vragen gesteld aan de
staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat bij brief van 25 mei 2018 over drie mededelingen
met betrekking tot de Europese strategie voor kunststoffen in een circulaire economie. Onderwerpen
die onder meer aan bod komen in de brief, zijn voorlichtingscampagnes en het aandeel van bedrijven
in de overgang naar een circulaire economie.

De staatssecretaris heeft in haar brief van 28 juni 2018 antwoord gegeven op de vragen. In de brief
wordt aangehaald dat voorlichtingscampagnes belangrijk zijn om gedragsinzichten en
gedragsveranderingen teweeg te brengen bij burgers als het gaat om afvalscheiding. Daarnaast
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wordt betoogd dat producentenverantwoordelijkheid een manier kan zijn om het gebruik van
gerecyclede grondstoffen te stimuleren. De staatssecretaris zal bekijken of deze verantwoordelijkheid
voor meer productgroepen kan worden afgesproken.   

De commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en
Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) hebben in hun bijeenkomst van 10 juli
2018 besloten de brief van de staatssecretaris voor kennisgeving aan te nemen.

lees meer
Zie E180010 op de Europapoort
Zie E180011 op de Europapoort
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Vragen rechtsgrondslag verordening veiligheidsstandaarden identiteitskaarten beantwoord

 10 juli 2018 - De regering heeft vragen van de commissie I&A/JBZ beantwoord over het voorstel voor
een verordening van de Europese Commissie inzake versterking van veiligheidsstandaarden die van
toepassing zijn op identiteitskaarten en verblijfsdocumenten.

De commissie besloot op 24 april 2018 een brief aan de regering te sturen met de vraag uitgebreid te
reageren op de gekozen rechtsgrondslag van de Europese Commissie. Het leek de commissie dat
het voorstel op het eerste gezicht valt onder artikel 77, derde lid, juncto artikel 20, tweede lid, onder a,
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). De Europese Commissie
heeft echter gekozen voor artikel 21, tweede lid, VWEU. De commissiebrief is op 9 mei 2018 naar de
staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verstuurd.

De staatssecretaris stuurde op 26 juni 2018 zijn reactie. Hierin geeft hij aan dat de Nederlandse
regering tijdens de bespreking van de verordening de gekozen rechtsgrondslag aan de orde heeft
gesteld in de EU-raadswerkgroep Grenzen. In de brief beschrijft hij de argumenten die de Europese
Commissie aanhaalt voor de gekozen rechtsgrondslag. De Europese Commissie stelt onder andere
dat dit Europees voorstel een uitwerking is van de richtlijn vrij verkeer. Deze richtlijn is gebaseerd op
artikel 21, tweede lid VWEU, het artikel dat ziet op het vrije verkeer. Hierbij heeft Nederland naar
voren gebracht dat de versterking van de veiligheidsnormen van het document en het opnemen van
vingerafdrukken meer gerelateerd lijken aan het andere doel: veiligheid en tegengaan van fraude. Dit
doel past minder onder artikel 21 tweede lid en beter onder artikel 77, derde lid. 

Aangezien geen van de andere lidstaten de Nederlandse vragen op dit punt ondersteunt, ziet de
regering geen ruimte in verdere onderhandelingen om de grondslag alsnog aangepast te krijgen. Ook
wil de regering dit niet ten koste laten gaan van de effectiviteit van de Nederlandse
onderhandelingspositie bij de verdere besprekingen. De commissie heeft op 10 juli 2018 deze brief
voor kennisgeving aangenomen.

lees meer
Zie dossier E180009 op de Europapoort

Nieuws uit Europa

Europees Parlement kritisch tijdens plenaire sessie Straatsburg

 5 juli 2018 - Van 2 tot en met 5 juli vond de plenaire sessie van het Europees Parlement in
Straatsburg plaats. Op de agenda stond onder andere een debat met de Poolse minister-president
Morawiecki over de toekomst van Europa, een debat met de voorzitter van de Europese Raad Tusk
over de uitkomsten van de Europese Raad en een presentatie van het Oostenrijks EU-
voorzitterschap door Bondskanselier Kurz.

De overeenkomst tussen de debatten was de bijzonder kritische toon. Terwijl de Poolse premier een
positieve presentatie hield over de stand van zaken in Polen, onder andere over de economische
groei, werd hij door de overgrote meerderheid in het Europees Parlement kritisch aan de tand
gevoeld over onder andere het respecteren van de rechtsstatelijkheid. Hierop reageerde de Poolse
premier fel en zei dat Polen een trots land is dat men niet de les moet lezen. 
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Tijdens het debat met president Tusk werd vooral kritiek geuit over het feit dat de Europese Raad niet
in staat lijkt de impasse op belangrijke dossiers als migratie te doorbreken, het gebrek aan voortgang
inzake asielhervorming, het afwezig zijn van een collectieve visie en in het algemeen de vertraging in
de besluitvorming. Nadat Bondskanselier Kurz de belangrijkste prioriteiten van het Oostenrijks EU-
voorzitterschap had toegelicht (veiligheid en de strijd tegen illegale migratie, het verzekeren van
welvaart en concurrentiekracht door digitalisering, en stabiliteit in de buurlanden van de EU) kreeg hij
met name van de fracties aan de linkerzijde van het spectrum kritiek op het migratiebeleid en het
sociaal beleid van Oostenrijk.

Signalering

Nieuwe Europese voorstellen

 12 juli 2018 - De Eerste Kamer maakt voor haar Europese werkzaamheden wekelijks een overzicht
van recent gepresenteerde Europese voorstellen. Dit overzicht bevat links naar de meest recente
overzichten, verdeeld naar directoraat-generaal én naar de commissie in de Eerste Kamer die erover
gaat.

De betreffende commissie besluit of een Europees voorstel nader wordt bestudeerd. 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.
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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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