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Uitgelicht...

Voorzittersconferentie nationale parlementen EU onderstreept belang van interparlementaire
afstemming en samenwerking

 21 april 2012 - De Voorzitters van de Eerste Kamer en de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Fred
de Graaf en Gerdi Verbeet, hebben op 20 en 21 april 2012 in Warschau deelgenomen aan de
jaarlijkse conferentie van Voorzitters van nationale parlementen van EU-lidstaten. De conferentie
stond in het teken van de crisis binnen de Europese Unie en de rol van de nationale parlementen
onder het Verdrag inzake Stabiliteit, Coördinatie en Bestuur in de Economische en Monetaire Unie.
De Voorzitters informeerden elkaar over de stand van zaken rond de ratificatie van het Verdrag. Alle
parlementen worstelen met de vraag hoe de nationale begrotingscyclus in overeenstemming kan
worden gebracht met de Europese procedures inzake de toetsing van begrotingsvoorstellen. Het
uitoefenen van het budgetrecht van de nationale parlementen blijft een belangrijke parlementaire
verantwoordelijkheid. Onderkend wordt het belang van interparlementaire uitwisseling van informatie
en gedachtewisseling over het begrotingsbeleid van de lidstaten, zoals artikel 13 van het Verdrag
mogelijk maakt. Voorzitter De Graaf bepleitte tijdige precisering van aard en inhoud van dit
interparlementaire overleg.

                                                  

Tijdens de Voorzittersconferentie is overeenstemming bereikt over de samenstelling van de
Interparlementaire Conferentie die toezicht gaat houden op het Gemeenschappelijke Buitenlands en
Veiligheidsbeleid (GBVB) van de Europese Unie en op het Gemeenschappelijk Veiligheids- en
Defensiebeleid (GVDB). De nationale parlementen worden vertegenwoordigd door delegaties
bestaande uit (maximaal) zes leden van het parlement; het Europees parlement neemt deel met
(maximaal) 16 vertegenwoordigers. De kandidaat-leden van de EU en de Europese lidstaten van de
NAVO krijgen vier waarnemerplaatsen. De Interparlementaire Conferentie die in de plaats treedt van
de vergaderingen van de voorzitters van de commissies voor buitenlandse zaken en voor defensie,
zal iedere zes maanden plaats vinden onder voorzitterschap van de lidstaat die de EU voorzit. De
Hoge Commissaris voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid wordt uitgenodigd tijdens de
conferenties een uiteenzetting te geven van de hoofdlijnen van het gemeenschappelijke buitenlands-
en defensiebeleid. 

https://www.euds.nl/print/eupdate/2011-2012/nr-11-0#art1186
https://www.euds.nl/print/eupdate/2011-2012/nr-11-0#art1190
https://www.euds.nl/print/eupdate/2011-2012/nr-11-0#art1191
https://www.euds.nl/print/eupdate/2011-2012/nr-11-0#art1189
https://www.euds.nl/print/eupdate/2011-2012/nr-11-0#art1188
https://www.euds.nl/print/eupdate/2011-2012/nr-11-0#art1187


 

lees meer
Presidency Conclusions

Nieuws uit de Kamer

Witboek pensioenen toegelicht

 8 mei 2012 - Op verzoek van de commissie
voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(SZW) heeft het ministerie van SZW op 8
mei 2012 een technische briefing over het in
februari 2012 gepubliceerde Witboek
Pensioenen (COM(2012)55) verzorgd.

Leden van de fracties van VVD, PvdA, CDA, PVV, SP, D66 en OSF lieten zich informeren over de
Europese ontwikkelingen op pensioengebied en de kabinetsvisie hierop, en wisselden met elkaar van
gedachten over de Europese voornemens.

De regering staat overwegend positief tegenover de in het witboek gepresenteerde agenda voor
adequate, veilige en duurzame pensioenen. Wel bestaan er zorgen over onder meer de
voorgenomen herziening van de Europese Pensioenfondsrichtlijn (IORP-richtlijn). Deze zorgen
betreffen vooral de financiële consequenties. De regering is van mening dat het Nederlandse
pensioenstelsel niet mag worden aangetast door de Europese beleidsvoornemens. De Europese
Commissie is, door gerichte acties op zowel politiek als ambtelijk niveau, op de hoogte gebracht van
het Nederlandse standpunt ten aanzien van de IORP-richtlijn. De ontwikkelingen op dit gebied
worden door de regering nauwlettend in de gaten gehouden.

lees meer
Dossier E120007 op de Europapoort

Bijeenkomst COSAC in teken van interne markt en groei

 16 mei 2012 - Een delegatie van Eerste en Tweede Kamerleden heeft van 22 tot 24 april
deelgenomen aan de 'plenaire' bijeenkomst van de XLVII COSAC in Kopenhagen. Namens de
commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties van de Eerste Kamer nam het Lid Schrijver
(PvdA) deel. Vanuit de Tweede Kamer woonde het Lid De Roon (PVV) de bijeenkomst bij. De
bijeenkomst stond in het teken van de toekomst van de interne markt. Zo is van gedachten gewisseld
met de Voorzitter van de Europese Commissie, de heer Barroso, over de toekomst van de interne
markt voor goederen, diensten, personen en kapitaal. De Deense premier Thorning-Schmidt sprak
over slimme, duurzame en inclusieve groei in Europa en over de inzet van het Deense
voorzitterschap op dit vlak. Met Eurocommissaris Barnier voor de Interne Markt en Diensten werd
verder gediscussieerd over de implementatie van de Dienstenrichtlijn.

De aanwezige afgevaardigden wisselden met Eurocommissaris Potocnik (Milieu) van gedachten over
de transitie naar een hulpbronnenefficiënte economie in Europa. Bij deze gelegenheid heeft de heer
Schrijver Commissaris Potocnik bevraagd over de Europese inzet voor de VN-conferentie over
duurzame ontwikkeling in Rio de Janeiro van 20-22 juni 2012 (Rio+20). Tenslotte werd met de
Nederlandse Eurocommissaris Kroes gesproken over een interne digitale markt.

De bijeenkomst van de voorzitters van de commissies voor Europese Zaken van EU-
parlementen vindt plaats op 8 en 9 juli onder Cypriotisch voorzitterschap.

Nieuws uit Europa

Bijeenkomst van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (PACE) in Straatsburg

 27 april 2012 - De Nederlandse delegatie naar de PACE die plaatsvond op 23-27 april 2012 bestond,
wegens de val van het kabinet-Rutte, deze keer enkel uit Eerste Kamerleden.  

http://www.eerstekamer.nl/eu/documenteu/_presidency_conclusions_of_the/f=/viyxhezrioy2.pdf
http://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20120424/brief_inzake_kabinetsreactie_2/info
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e120007_witboek_een_agenda_voor
http://www.cosac.eu/en/meetings/denmark2012/plenary/
http://www.cosac.eu/en/meetings/cyprus2012/chairs/
http://assembly.coe.int/DefaultE.asp


Senator Tiny Kox bracht verslag uit van de bevindingen van de door hem geleide PACE-
waarnemingsmissie ter gelegenheid van de presidentsverkiezingen op zondag 4 maart 2012 in
Rusland. Ondanks waarnemingen van misbruik van het bestuursapparaat en beïnvloeding van de
media, waren ook veel positieve kanten op te merken, zoals een ruimere toegang tot de media, meer
politieke debatten en meer transparantie dan ooit.

Senator Tineke Strik verdedigde het onder haar leiding opgestelde rapport over het onderzoek naar
de verantwoordelijke autoriteiten voor de dood van 63 bootvluchtelingen uit Libië. De assemblee
aanvaardde een resolutie met daarin aanbevelingen aan de lidstaten om hun verantwoordelijkheden
voor het redden, opvangen en begeleiden van slachtoffers van dit soort rampen te definiëren en waar
te maken. De resolutie roept ook de NAVO op alsnog informatie te verschaffen over de wijze waarop
onder haar commando opererende schepen hebben gehandeld ten tijde van het drama.

Senator Franken leverde een bijdrage aan een plenair debat over vrijheid van meningsuiting en recht
op informatie op internet en online media. De assemblee aanvaardde daarbij een resolutie waarin de
lidstaten worden opgeroepen ervoor te zorgen dat zowel de publieke als de private partijen in de
mediawereld de vrijheid van meningsuiting en het recht op informatie op het internet en op andere
online media respecteren. De resolutie roept ook de particuliere mediaondernemers op te komen tot
een gedragscode die is gericht op de bescherming van het informatierecht van hun gebruikers.

Tot slot opende de heer Franken een debat over de uitkomsten van de onlangs in Brighton gehouden
conferentie over de positie en de rol van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Hij stelde
vast dat de zgn. Brighton Declaration aan alle betrokkenen, waaronder het Hof
en de lidstaten, duidelijke opdrachten heeft meegegeven. De PACE heeft de taak erop toe te zien dat
uitvoering wordt gegeven aan de uitspraken van het Hof. Zij zal er daartoe bij het Comité van
Ministers op aandringen tot betere procedures voor de controle op de uitvoering van de uitspraken te
komen.

lees meer
Lives lost in the Mediterranean Sea: who is responsible?

Signalering

Planning

 10 mei 2012 - Hieronder volgen Europese dossiers/ Europees gerelateerde onderwerpen die zijn
geagendeerd voor de komende weken. Dit is een niet uitputtende lijst, omdat er nog dossiers
geagendeerd kunnen worden. 

15 mei 2012

De commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties voert een mondeling overleg met de
minister van Buitenlandse Zaken voorafgaand aan de zitting van het Comité van Ministers van
de Raad van Europa d.d. 23 mei 2012.
De commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad bespreekt naar de verwachting de procedure
van het verordeningsvoorstel over de migratie van het Schengeninformatiesysteem (SIS 1+)
naar Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) (dossier E120012).
Daarnaast bespreekt de commissie een conceptbrief aan de regering over het gebruik van
passagiersgegevens voor de preventie, detectie, het onderzoek en vervolging van terroristische
daden en zware criminaliteit (dossier E110005).
De commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie bespreekt het verslag
schriftelijk overleg over de voorstellen tot hervorming van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid (dossiers E110057, E110058, E110059, E110060, E110061, E110062,
E110063).

16 mei 2012

Symposium "Realities of European Security: Reacting to growing uncertainties and waning
capabilities" georganiseerd door de commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en
Ontwikkelingssamenwerking  

http://www.coe.int/en/20120419-brighton-declaration/
http://www.eerstekamer.nl/eu/publicatie/20120329/lives_lost_in_the_mediterranean/document
http://www.coe.int/t/cm/home_en.asp
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e120012_voorstel_voor_een
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e110005_richtlijn_voor_het_gebruik
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e110057_voorstel_voor_een
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e110058_voorstel_voor_een
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e110059_voorstel_voor_een
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e110060_voorstel_voor_een
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e110061_voorstel_voor_een
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e110062_voorstel_voor_een
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e110063_voorstel_voor_een


Lezers van deze nieuwsbrief kunnen opvattingen over de voorstellen van de Europese Commissie
kenbaar maken.  

 

Nieuwe Europese voorstellen

 10 mei 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 17
Week 18
Week 19

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.

http://www.eerstekamer.nl/eu/intern_stuk/20120427/overzicht_com_voorstellen_week_17/document
http://www.eerstekamer.nl/eu/intern_stuk/20120504/overzicht_com_voorstellen_week_18/document
http://www.eerstekamer.nl/eu/intern_stuk/20120510/overzicht_com_voorstellen_week_19/document
http://www.euds.nl/eupdate/inschrijven
mailto:europapoort@eerstekamer.nl

