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Uitgelicht...

Eerste Kamer voor deelname Nederland aan Europees Openbaar Ministerie

 17 april 2018 - De Eerste Kamer debatteerde dinsdag 3 april jl. met minister Grapperhaus van Justitie
en Veiligheid over het voornemen van het kabinet om deel te nemen aan het Europees Openbaar
Ministerie (EOM - E130041). De discussie over het EOM kent een lange geschiedenis. Al in 2013
werd voor het eerst een voorstel hiertoe besproken. Na subsidiariteitsbezwaren in zowel de Eerste
als de Tweede Kamer koos het toenmalige kabinet ervoor deelname niet door te zetten. In een debat
op 6 december 2017 zegde de toenmalige minister van J&V de Kamer onder andere toe het
eindoordeel van beide Kamers der Staten-Generaal te betrekken bij haar definitieve
standpuntbepaling over het al dan niet deelnemen van Nederland aan een EOM. 

Een groep van 17 EU-lidstaten, zonder Nederland, besloot in het voorjaar van 2017 voor een
procedure voor versterkte samenwerking voor de oprichting van een EOM gericht op de bestrijding
van grensoverschrijdende fraude. Inmiddels doen er 20 EU-lidstaten mee. 

De huidige regering heeft in het regeerakkoord aangegeven in de komende kabinetsperiode een
besluit te nemen over het moment waarop Nederland zal toetreden tot het EOM. Naar aanleiding van
dit voornemen ging de Kamer in debat met de minister. Tijdens het debat bleken de zorgen van de
senatoren zich met name toe te spitsen op de democratische controle van het EOM, het beslag op de
capaciteit van FIOD/opsporings- en handhavingsinstanties, en de mogelijke uitbreiding van het
mandaat van het EOM. Er werden tijdens dit debat drie moties ingediend.

Op 17 april jl. vond, op verzoek van het lid Duthler, een derde termijn plaats. Duthler diende tijdens dit
derde termijn een gewijzigde motie in, daarnaast diende zij een nieuw motie in. Aan het einde van de
derde termijn werd gestemd over alle ingediende moties. De motie-Van Hattem c.s. over het afzien
van deelname werd verworpen. De motie-Wezel c.s. over de gevolgen van deelname voor de
nationale FIOD/opsporings-, vervolgings- en berechtingscapaciteit, de gewijzigde motie-Duthler c.s.
over de eventuele uitbreiding van de bevoegdheden en de nieuwe motie-Duthler c.s. over instemming
met de voorgenomen deelname werden alle aanvaard.

https://www.euds.nl/print/eupdate/2017-2018/nr-9-0#art2447
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lees meer
Dossier E130041 op de Europapoort
Verslag van de plenaire vergadering van dinsdag 3 april 2018
Verslag van de plenaire vergadering van dinsdag 17 april 2018

Mondeling overleg met staatssecretaris J&V over Europees Asielstelsel

 17 april 2018 - Op 17 april 2018 voerde de commissie I&A/JBZ een mondeling overleg (MO) met de
staatssecretaris over de stand van zaken van een pakket Europese wetgevingsvoorstellen voor de
hervorming van het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel (GEAS). Voorafgaand aan dit overleg
heeft de staatssecretaris, op verzoek van de commissie, een brief gestuurd met de stand van zaken
van de onderhandelingen per wetgevingsvoorstel. Tijdens het MO beantwoordde de staatssecretaris
vragen die de leden nog hadden na kennisneming van de gestuurde brief. Het is mogelijk om het MO
via deze link terug te kijken. Het verslag van het MO wordt op korte termijn gepubliceerd op de
website van de Eerste Kamer.

In 2016 presenteerde de Europese Commissie zeven wetgevingsvoorstellen voor de hervorming van
het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel (GEAS). De aanleiding voor de wens tot een meer
geharmoniseerd systeem was de vluchtelingencrisis van 2015-2016, toen er sprake was van een
grootschalige ongecontroleerde toestroom van asielzoekers die een buitensporige druk legde op de
asielstelsels van de lidstaten. De voorstellen van de Europese Commissie zouden onder meer zorgen
voor efficiënte asielprocedures in alle lidstaten, die ook bij een oplopende asielinstroom blijven
voldoen.

De commissie I&A/JBZ volgt sinds de publicatie van de voorstellen nauwgezet de discussies rondom
de herziening van het GEAS. Op 31 januari 2017 verzorgden ambtenaren van de Europese
Commissie een technische briefing voor de commissie I&A/JBZ, ter voorbereiding op het mondeling
overleg over GEAS met de staatssecretaris van J&V, dat op 21 februari 2017 heeft plaatsgevonden.
Daarnaast hebben de leden van de commissie ook een aantal keren schriftelijk overleg gevoerd met
de regering over deze voorstellen (zie bijvoorbeeld kamerstukken 34482, A en 34858, A).  

lees meer
Dossier E160013 op de Europapoort
Dossier E160014 op de Europapoort
Dossier E160015 op de Europapoort
Dossier E160025 op de Europapoort
Dossier E160026 op de Europapoort
Dossier E160027 op de Europapoort
Dossier E160028 op de Europapoort

Nieuws uit de Kamer

Algemene Europese Beschouwingen 2018

 10 april 2018 - Sinds 1996 houdt de Eerste Kamer jaarlijks een debat over Europa, vanaf 2010 in de
vorm van Algemene Europese Beschouwingen. Dit jaar vonden de Algemene Europese
Beschouwingen plaats op 10 april 2018 met de minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok, en de
minister van Financiën, Wopke Hoekstra. Traditiegetrouw wordt het debat aangegrepen om de
overkoepelende langetermijnvisies van de regering op de Europese Unie en op de Raad van Europa
te bespreken.

In het bijzonder is dit jaar met de minister van Buitenlandse Zaken gereflecteerd op de visie van de
Nederlandse regering voor de toekomst van Europa, de positie van de Europese Unie in de wereld,
de gevolgen van de Brexit. Kamerleden drongen eveneens aan bij de regering om te pleiten voor
meer transparantie in Europese besluitvorming. Naast het Nederlands beleid voor de Europese Unie,
werd ook de visie van Nederland op de toekomst van het Europees Hof voor de Rechten van de
Mens bediscussieerd. Met de minister van Financiën is met name gesproken over de verdieping van
de Europese Monetaire Unie en de bankenunie en over het Meerjarig Financieel Kader voor de
Europese Unie.  

https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e130041_voorstel_voor_een
https://www.eerstekamer.nl/verslag/20180403/verslag
https://www.eerstekamer.nl/verslag/20180417/verslag
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https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20161124/verslag_van_een_schriftelijk/document3/f=/vk9hn7lwdhyc.pdf
https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e160013_voorstel_voor_een
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https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e160027_voorstel_voor_een
https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e160028_voorstel_voor_een


Naar aanleiding van de Algemene Europese Beschouwing is de motie-Van Apeldoorn (cs) (EK
34.841, D) aangenomen, waarin de regering wordt verzocht de Kamer te informeren over
(on)mogelijkheden die de regering ziet om de toetreding van de EU tot het EVRM op afzienbare
termijn te realiseren.

Het verslag van de Algemene Europese Beschouwingen kunt u hier nalezen.  

lees meer
Algemene Europese Beschouwingen 2018

Eerste Kamer blijft actief deelnemen aan toekomstdebat Economische en Monetaire Unie

 19 april 2018 - De leden van de vaste commissies voor Financiën en Europese Zaken zijn op 31
januari 2018 in schriftelijk overleg getreden met de minister van Financiën over de op 6 december
2017 gepubliceerde voorstellen van de Europese Commissie voor de verdieping van de
Economische en Monetaire Unie (EMU). Deze voorstellen, ook wel het 'decemberpakket' genoemd,
zijn de concrete uitwerking van de denkrichtingen die al in de discussienota over de verdieping van
EMU, van mei 2017, door de Commissie werden geschetst. De voorstellen vormden voor de leden
van de SP-fractie aanleiding om enkele vragen te stellen aan de regering; deze zijn op 6 april jl. door
de minister van Financiën beantwoord.

De leden van de fractie van de SP hebben onder meer vragen gesteld over de mededeling over het
aanstellen van een Europese minister voor Economische Zaken en Financiën. Ten aanzien van dit
laatste onderwerp delen zij het standpunt van de regering dat een Europese minister van Financiën
onwenselijk zou zijn, maar hoe zal de regering hiertegen in Brussel weerstand bieden? In de
beantwoording benadrukt de regering dat hierover momenteel geen concrete discussies plaatsvinden
en er geen brede convergentie van opvattingen tussen de lidstaten over dit onderwerp bestaat. In
een gezamenlijke boodschap van Denemarken, Estland, Finland, Ierland, Letland, Litouwen, Zweden
en Nederland is bovendien aangegeven dat de toekomstdiscussie zich moet richten op de
bankenunie en het ESM, maar niet op een een Europese minister van Financiën.

De leden van de vaste commissies voor Financiën, Economische Zaken en Klimaat en Europese
Zaken zullen de voorstellen voor de toekomst van de EMU ook betrekken bij een mondeling overleg
dat zij op 24 april 2018 zullen voeren met de minister van Financiën en de minister van Economische
Zaken en Klimaat in het kader van het Europees Semester 2018. De leden van de fractie van de
ChristenUnie hebben ter voorbereiding op het overleg op 30 maart jl. enkele schriftelijke vragen aan
de regering gesteld, met het verzoek deze op uiterlijk 20 april 2018 te beantwoorden. 

lees meer
Brief aan de bewindspersonen van Financiën ter voorbereiding op het mondeling overleg over het
Europees semester 2018, toekomst EMU, bankenunie, MFK en fiscale agenda EU
Zie dossier E180006 op de Europapoort
Zie dossier E180002 op de Europapoort
Zie dossier E170014 op de Europapoort
zie eerder
Eerste Kamer spreekt met deskundigen over toekomst van de Economische en Monetaire Unie
(EMU) (nieuwsbrief EUpdate nr. 6 - 2017 - 2018) Eerste Kamer neemt deel aan debat over toekomst
van de Economische en Monetaire Unie (nieuwsbrief EUpdate nr. 4 - 2017 - 2018)

Nieuws uit Europa

Commissie EUZA uit zorgen in aanloop naar totstandkoming Kopenhagenverklaring

 3 april 2018 - Op 13 april 2018 is onder Deens voorzitterschap door het Comité van ministers van de
Raad van Europa de Kopenhagenverklaring vastgesteld naar aanleiding van de vijfde conferentie
over de hervorming van het EVRM-systeem. 

De concepttekst van de verklaring die in februari openbaar was gemaakt, stuitte op grote kritiek. De
leden van de commissie EUZA waren van mening dat de tekst beoogde de reikwijdte van het principe
van subsidiariteit en van de margin of appreciation-doctrine op te rekken ten behoeve van het
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nationale niveau. Hierdoor borduurde de tekst voort op de geest van de Brighton Verklaring uit 2012,
waartegen de commissie zich destijds hevig heeft verzet. Zij maakte zich eveneens zorgen over de
gevolgen voor de onafhankelijke positie van het Hof. 

De commissie EUZA, met uitzondering van de leden van de fractie van de PVV, heeft op 3 april 2018
een brief verzonden aan de regering waarin zij haar zorgen uitte over de concepttekst van de
Kopenhagenverklaring en de regering verzocht de precieze kabinetsinzet in dezen toe te lichten. De
commissie herinnerde de regering aan haar positie ten aanzien van de Brighton Verklaring in 2012. 

De reactie van de regering is op 6 april 2018 ontvangen en is mede besproken tijdens de Algemene
Europese Beschouwingen op 10 april 2018. De commissie EUZA wacht de bespreking van de
vastgestelde Verklaring in de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa af, alvorens te
besluiten of zij vervolgstappen wenst te nemen. 

lees meer
Algemene Europese Beschouwingen 2018

Europees Parlement in debat met President Macron

 17 april 2018 - Op dinsdag 17 april 2018 kwam de Franse president Emmanuel Macron langs in
Straatsburg om in debat te gaan met het Europees Parlement over de toekomst van Europa.
President Macron herhaalde veel van zijn Sorbonne toespraak uit september 2017. Europese
democratie en Europese soevereiniteit waren terugkomende termen, daarnaast pleitte hij voor een
sterk en verenigd Europa dat dicht bij de burgers staat. Tevens bevestigde president Macron het
belang van het raadplegen van burgers, een plan dat diezelfde dag in Frankrijk werd gelanceerd. Wat
het Meerjarig Financieel Kader (MFK) betreft, is Frankrijk bereid zijn eigen bijdrage voor een
begroting te verhogen.

De aanpak van president Macron werd door ALDE, EVP en S&D gesteund. ECR herhaalde de visie
van een hervormde en minder geïntegreerde EU. De Groenen waren kritisch over aspecten van het
binnenlandse beleid van Frankrijk en EFDD en ENF bevestigden hun eurosceptische visie.

Doordat president Macron ervoor had gekozen er een echt debat van te maken, ging het er soms
heftig aan toe. Dit gebeurde vooral wanneer er over de aanval op Syrië werd gediscussieerd.
President Macron stelde zich op het standpunt dat wanneer je tegen chemische wapens bent, je iets
in Syrië moet doen. Met de aanval zijn de waarden van de internationale gemeenschap verdedigd,
aldus de Franse president.

Debat in EP over Cambridge Analytica en Facebook

 19 april 2018 - Naast het debat met president Macron was er veel aandacht voor het debat over
Cambridge Analytica en Facebook. In het Europees Parlement heerste een grote mate van
verontwaardiging over het misbruik van gegevens. De Europarlementariërs willen dat Mark
Zuckerberg verantwoording komt afleggen: de CEO van Facebook is reeds uitgenodigd voor een
hoorzitting met vier verschillende commissies.

Daarnaast wil het Europees Parlement meer regels en hoge boetes. Er wordt geschetst dat
technische bescherming waardoor tracking alleen mogelijk is met toestemming van de gebruiker.
Tevens vindt men dat er iets gedaan moet worden aan het business model waarin bedrijven geld
verdienen door gegevens te verkopen.

Momenteel wacht het Europees Parlement op de ePrivacy Verordening, maar de Raad geeft aan dat
het een prioritair dossier is. De Commissie is het eens met wat er door de Europarlementariërs naar
voren is gebracht. Zij benadrukt dat Europeanen het recht hebben om beschermd te worden.

Tot slot, vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Er
zal direct worden gekeken of de wetgeving van de lidstaten volstaat om misbruik van gegevens tegen
te gaan. Kortom, gegevensbescherming zal bovenaan de politieke agenda van de EU blijven staan.

Signalering

https://www.eerstekamer.nl/eu/documenteu/03042018_brief_aan_de_minister_van/f=/vkn7m1tcisrz.pdf
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Nieuwe Europese voorstellen

 19 april 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.

lees meer
Week 14
Week 15
Week 16

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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