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Uitgelicht...

Commissies spreken met voorzitter College bescherming persoonsgegevens

 17 april 2012 - De commissies voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad en voor Veiligheid en Justitie
hebben met de voorzitter van het College bescherming persoonsgegevens (CBP), dhr. Kohnstamm,
gesproken over de voorstellen van de Europese Commissie voor herziening van het regelgevend
kader voor de bescherming van persoonsgegevens. Deze voorstellen zijn op 25 januari 2012 door de
Europese Commissie gepubliceerd. De voorstellen moeten de bestaande Richtlijn bescherming
persoonsgegevens uit 1995 en een kaderbesluit uit 2008 vervangen. Volgens de Commissie is dat
nodig omdat de geldende regels, gelet op de snelle technologische ontwikkelingen, bij de tijd moeten
worden gebracht. Het nieuwe regelgevende kader bestaat uit een algemene verordening
bescherming persoonsgegevens en een richtlijn die betrekking heeft op verwerking van
persoonsgegevens in de politiële en justitiële sector.

Met de CBP-voorzitter bespraken de commissies diverse onderdelen van de nieuwe voorstellen.
Onder meer het aanscherpen van het vereiste van toestemming voor de verwerking van
persoonsgegevens, de beoogde lastenverlichting en het nieuwe "éénloketsysteem" kwamen aan de
orde. Dit systeem van toezicht - ook wel "one-stop-shop" genoemd - geldt voor bedrijven met
vestigingen in meerdere EU-lidstaten. Het houdt in dat deze vestigingen slechts met één
toezichthouder te maken hebben, namelijk de toezichthouder van de lidstaat waar het bedrijf zijn
hoofdkantoor heeft. Andere onderwerpen die de revue passeerden waren de algemene meldplicht
voor datalekken, de administratieve sancties die toezichthouders straks kunnen opleggen en de
positie van de overheid bij het door haarzelf verwerken van persoonsgegevens. Ten slotte spraken de
commissies over het niveau van gegevensbescherming van de voorstellen ten opzichte van de
huidige regelgeving, de keuze van de Europese Commissie voor een verordening en een richtlijn in
plaats van voor één instrument en over het doorgeven van persoonsgegevens aan derde landen.

De commissies leveren op 8 mei aanstaande inbreng voor schriftelijk overleg met de regering over de
genoemde nieuwe voorstellen.

lees meer
Dossier E120003 op de Europapoort
Dossier E120004 op de Europapoort
zie eerder
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Commissie I&A/JBZ legt vragen Commissie Meijers aan regering voor (nieuwsbrief EUpdate nr. 9 -
2011 - 2012)

Senaat: hoe verder met Europese Unie?

 3 april 2012 - Hoe moet het nu verder met de Europese Unie? Deze vraag stond centraal tijdens de
Algemene Europese Beschouwingen in de Eerste Kamer op 3 april 2012. Breed leefde in de Kamer
de opvatting dat het vertrouwen van burgers in de EU van essentieel belang is. Het draagvlak moet
sterker worden, zeiden de meeste senatoren. Ondertussen onthielden minister Rosenthal en
staatssecretaris Knapen van Buitenlandse Zaken zich van het schetsen van een perspectief op de
verdere (institutionele) ontwikkeling van de EU, tot ongenoegen van een groot aantal woordvoerders.
Liever spraken zij over de doelmatigheid en doeltreffendheid van bestaande processen en
procedures.

Daarnaast was de financiële crisis onderwerp van gesprek. In het debat in de Eerste Kamer bleek dat
de woordvoerders van CDA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie van mening waren dat een
versterking van de Europese instellingen en verdere integratie in Europa het antwoord moeten zijn op
de financiële crisis die de landen van de EU het hoofd proberen te bieden. De woordvoerders van
PVV en Partij voor de Dieren zagen liever dat Nederland de EU de rug toekeert. En de
woordvoerders van de fracties van PvdA, SP, VVD, OSF en 50Plus hadden min of meer grote twijfels
of de aanpak van de crisis wel het gewenste effect zal hebben. De staatssecretaris zegde toe om de
Kamer schriftelijk in te lichten over de achtergronden van het feit dat in Duitsland het ESM-verdag
met een meerderheid van tweederde aangenomen zal moeten worden. In Nederland is een gewone
meerderheid van het parlement voldoende. Ook zal de regering nog een brief sturen over de vraag
hoe een eventueel uittreden van een lidstaat uit de EU zich verhoudt tot het feit dat dezelfde lidstaat
niet uit de eurozone kan treden.

Als voorzitter van de commissie Europese samenwerkingsorganisaties (ESO) en mede namens de
leden van de vaste commissie voor Financiën, stelde senator Strik een reeks feitelijke vragen over de
consequenties van de nieuwe en voorgenomen Europese regels voor de Nederlandse
begrotingscyclus. Zij sprak de vrees uit dat het budgetrecht van Tweede en Eerste Kamer in het
gedrang kan komen en wilde opheldering hoe de betrokkenheid van de beide Kamers bij de nieuwe
Europese mechanismen is gewaarborgd.

Moties

GroenLinks-senator Strik diende in de loop van het debat een motie in over een speciale
vertegenwoordiger van de EU voor de mensenrechten (EK 33.001, E). De motie geeft aan dat er al
een Commissaris voor de mensenrechten van de Raad van Europa actief is en dat deze functie niet
verzwakt mag worden door de te benoemen EU-vertegenwoordiger. De motie is op 17 april
aangenomen.  

lees meer
Staat van de Unie 2011-2012

Nieuws uit de Kamer

Staten-Generaal ontvangen President van Turkije

 25 april 2012 - De diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Turkije gaan officieel terug tot
1612. In het kader van 400 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Turkije ontvingen de
Voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer op woensdag 18 april 2012 de Turkse President
Abdullah Gül. Bij het bezoek waren ook de voorzitters van de vaste commissies voor Buitenlandse
Zaken en voor Europese Zaken van beide Kamers aanwezig. Een dag eerder kwamen Nederlandse
en Turkse parlementsleden samen voor een gezamenlijke lunch in de Eerste Kamer.

 

Parlementsvoorzitters praten over parlementaire betrokkenheid bij EU-beleid

https://www.euds.nl/node/1176#art1170
http://www.eerstekamer.nl/eu/begrip/algemene_europese_beschouwingen
http://www.eerstekamer.nl/eu/motie/motie_strik_groenlinks_c_s_over_5
http://www.eerstekamer.nl/eu/kamerstukdossier/staat_van_de_europese_unie_2011


 25 april 2012 - De Voorzitter van de Eerste Kamer, de heer G.J. (Fred) de Graaf, en de Voorzitter van
de Tweede Kamer, mevrouw Gerdi A. Verbeet, nemen van 19 tot 21 april 2012 deel aan de
conferentie van Voorzitters van EU parlementen. Dit jaar vindt deze bijeenkomst plaats in Warschau.

Op de agenda staat onder andere de parlementaire betrokkenheid bij het gemeenschappelijk
buitenlands- en veiligheidsbeleid (GBVB) en het gemeenschappelijk veiligheid- en defensiebeleid
(GVDB) van de EU lidstaten. De Parlementsvoorzitters praten over het instellen van een nieuw forum
om deze betrokkenheid vorm te geven. Dat nieuwe forum zal twee bestaande fora (de COFACC en
de CODAC) vervangen.

Tijdens de voorzittersbijeenkomst zal ook gesproken worden over de invulling van Artikel 13 van het
nieuwe Begrotingspact. Dit artikel bepaalt dat nationale parlementen en het Europees parlement een
conferentie kunnen organiseren over het begrotingsbeleid en andere onder het verdrag vallende
kwesties. De bespreking van dit onderwerp zal naar verwachting vooral verkennend van aard zijn.

Nieuwe Europese voorstellen

 19 april 2012 - Ten behoeve van de Europese werkzaamheden van de Eerste Kamer wordt wekelijks
een overzicht samengesteld van recent gepresenteerde Europese voorstellen. Links naar de meest
recente overzichten – verdeeld naar Directoraat-Generaal én naar de beleidsverantwoordelijke
commissie in de Eerste Kamer – treft u hierbij aan. Indien de Kamer een voorstel nader wil
bestuderen, dan wordt het in de beleidsverantwoordelijke commissie aan de orde gesteld. Zodra een
commissie besluit een Europees voorstel inhoudelijk te behandelen, dan wordt op de Europapoort
- de Europese website van de Eerste Kamer - een apart dossier aangemaakt.

Indien u als lezer van deze EUpdate commentaar wilt leveren op een Europees voorstel, dan kunt u
dit doen door gebruikmaking van het contactformulier op de Europapoort.  

lees meer
Week 14
Week 15
Week 16

Signalering

Plenaire COSAC bijeenkomst in Kopenhagen

 23 april 2012 - Van 22 tot en met 24 april vindt in Kopenhagen de halfjaarlijkse plenaire bijeenkomst
van de COSAC plaats. Tijdens deze bijeenkomst wisselen leden van de commissies voor Europese
aangelegenheden van de EU-parlementen ervaringen met elkaar uit en bespreken zij actuele
onderwerpen. De agenda staat op voorspraak van het Deense EU-Voorzitterschap vooral in het teken
van de interne markt van de Europese Unie en versterking van de economische groei. Vanuit de
Eerste Kamer neemt de heer Nico Schrijver (PvdA) deel aan de bijeenkomst.

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.ipex.eu/IPEXL-WEB/euspeakers/getspeakers.do
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https://www.eerstekamer.nl/eu/intern_stuk/20120419/overzicht_com_voorstellen_week_16/document
http://www.cosac.eu/en/
http://www.euds.nl/eupdate/inschrijven
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