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Uitgelicht...

Vragen over gebruik passagiersgegevens voor grensbeheer

 16 mei 2012 - De vaste commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-raad heeft vragen gesteld aan de
minister voor Immigratie, Integratie en Asiel en aan de minister van Veiligheid en Justitie over het
voornemen van de regering om passagiersgegevens niet alleen voor de bestrijding van terrorisme en
zware criminaliteit te gaan gebruiken, maar ook voor de bestrijding van illegale immigratie en ten
behoeve van grenscontroles. De regering heeft dit voornemen aangekondigd in een brief die zij in
maart 2012 naar de beide Kamers stuurde. Daarin kondigde zij tevens voor het najaar van 2012 een
wetsvoorstel aan.

Volgens de regering laat het nog aanhangige Europese voorstel voor een richtlijn betreffende het
gebruik van passagiersgegevens - waarbij het gaat om gegevens zoals reisdata, reisschema,
ticketinformatie, contactgegevens, reisagent, betalingswijze, stoelnummer en bagage-informatie -
voldoende ruimte om deze gegevens ook te gebruiken voor het grensbeheer. De commissie verlangt
echter van de regering dat zij dit standpunt nader onderbouwt. De conceptrichtlijn bepaalt immers dat
de passagiersgegevens enkel mogen worden verwerkt met het oog op de bestrijding van terrorisme
en zware (transnationale) criminaliteit. De commissie verzoekt de regering daarom een nadere
motivering te geven in het licht van het doelbindingsprincipe, het proportionaliteitsbeginsel en het
subsidiariteitsbeginsel.

lees meer
Dossier E110005 op de Europapoort

Nieuws uit de Kamer

Commissie ESO bespreekt Brighton Verklaring met minister Rosenthal

 15 mei 2012 - Op 15 mei 2012 heeft de commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties een
mondeling overleg gevoerd met de minister van Buitenlandse Zaken, de heer Rosenthal. Het
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overleg vond plaats in aanloop naar de vergadering van het Comité van Ministers van de Raad van
Europa, die de minister op 23 mei 2012 heeft bijgewoond. Bij dit mondeling overleg waren ook de
Tweede Kamerleden die deel uitmaken van de Nederlandse delegatie van de Parlementaire
Assemblee van de Raad van Europa (PACE) uitgenodigd. 

De minister en de Kamerleden gingen met name in op de Brighton Verklaring over de toekomst van
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Deze Verklaring zou op 23 mei 2012 in het Comité
van Ministers formeel worden bevestigd. De minister heeft toegezegd de Eerste Kamer op een later
tijdstip te informeren over de vergadering van het Comité en tevens een concreet stappenplan op te
stellen om het niet-uitvoeren door lidstaten van arresten van het Hof aan de orde te stellen.

Financiële gevolgen Europese pensioenvoornemens

 15 mei 2012 - De commissie voor SZW heeft in de commissievergadering van 15 mei 2012 haar
waardering uitgesproken voor de technische briefing van 8 mei jl. over het Witboek Pensioenen
(COM(2012)55). De commissie deelt de zorgen van de regering over de financiële consequenties van
de voorgenomen herziening van de Europese Pensioenfondsrichtlijn (IORP-richtlijn) en is evenals de
regering van mening dat de bijzondere positie van het Nederlandse pensioenstelsel niet door
Europese beleidsvoornemens mag worden aangetast.

Tijdens de briefing zijn ook cijfermatige schattingen van Senatoren aan de orde gekomen, wat de
commissie er toe heeft gebracht om nader te informeren naar de berekeningen die ten grondslag
liggen aan de kabinetsvisie op het witboek. De commissie zal de regering daarom schriftelijk
verzoeken om de geschetste problematiek met een cijfermatige onderbouwing inzichtelijk te maken.

lees meer
Dossier E120007 op de Europapoort
zie eerder
Witboek pensioenen toegelicht (nieuwsbrief EUpdate nr. 11 - 2011 - 2012)

Symposium over Europees veiligheidsbeleid

 16 mei 2012 - Op 16 mei 2012 vond in de plenaire zaal van de Eerste Kamer het symposium
'Realities of European Security: reacting to growing uncertainties and waning capabilities' plaats.
Tijdens het symposium, georganiseerd door de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie
en Ontwikkelingssamenwerking, werd ingegaan op de actuele stand van zaken van het Europees
veiligheidsbeleid. Hierbij kwam onder meer de toekomst van de NAVO aan bod, alsook de
mogelijkheden van het samenbrengen en delen van militaire capaciteiten. De centrale vraag was in
hoeverre Europa er in slaagt om ondanks ingrijpende bezuinigingen haar vitale belangen te
beschermen.

Hoofdsprekers op het symposium waren Igor Ivanov (voorzitter van de Russian International Affairs
Council en voormalig minister voor Buitenlandse Zaken van Rusland), François Heisbourg (voorzitter
van het International Institute for Strategic Studies en van het Geneva Centre for Security Policy),
Michael Stürmer (hoofdcorrespondent Die Welt) en Rem Korteweg (strategisch analist bij het The
Hague Centre for Strategic Studies). 

Het symposium was georganiseerd als voorbereiding op een beleidsdebat met de ministers van
Buitenlandse Zaken en Defensie. Dit debat moest evenwel worden uitgesteld tot na het aantreden
van een nieuw kabinet.   

Commissies in dialoog met regering en Europese Commissie over voorstellen bescherming
persoonsgegevens

 21 mei 2012 - De commissies voor Immigratie & Asiel/JBZ-raad en voor Veiligheid en Justitie hebben
zowel de Nederlandse regering als de Europese Commissie een brief gestuurd over de nieuwe
voorstellen voor de bescherming van persoonsgegevens. Het nieuwe wetgevingspakket op dit terrein
bestaat uit een voorstel voor een algemene verordening gegevensbescherming en een voorstel voor
een richtlijn over de verwerking van persoonsgegevens door politie en justitie. De Europese
Commissie heeft de langverwachte voorstellen, die een richtlijn uit 1995 en een kaderbesluit uit 2008
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moeten vervangen, op 25 januari van dit jaar gepubliceerd. Belangrijke elementen van de voorstellen
zijn een 'recht om vergeten te worden' en een recht op 'dataportabiliteit', versterking van de
onafhankelijkheid en bevoegdheden van nationale toezichthouders voor gegevensbescherming,
invoering van een algemene verplichting om zogenaamde datalekken onverwijld te melden en
introductie van een 'one-stop-shop' systeem van toezicht voor bedrijven met vestigingen in meerdere
EU-lidstaten.

De brief aan de regering bevat vragen en opmerkingen van de leden van de fracties van VVD, PvdA,
CDA, SP en D66. De vragen en opmerkingen betreffen diverse onderdelen van beide voorstellen. De
commissies hebben de regering verzocht de vragen tijdig te beantwoorden, opdat de reactie nog vóór
het zomerreces kan worden besproken. De brief aan de Europese Commissie werd door alle fracties
in beide commissies gesteund. De commissies stellen in hun brief niet alleen vragen over de beide
voorstellen, maar maken ook van de gelegenheid gebruik om de Europese Commissie erop te wijzen
dat twee eerdere brieven die vanuit de Eerste Kamer verzonden zijn nog niet zijn beantwoord. Het
betreft brieven over de tijdelijke herinvoering van binnengrenscontroles in de Schengenruimte en over
een richtlijn voor het gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terrorisme en zware
criminaliteit.

lees meer
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Nieuws uit Europa

Gele kaart voor Europese verordening stakingsrecht

 22 mei 2012 - Verschillende (kamers van) nationale parlementen, waaronder de Tweede Kamer,
hebben subsidiariteitsbezwaren ten aanzien van het voorstel voor een Verordening over het
uitoefenen van het recht op collectieve actie in het kader van de vrijheden van vestiging en
dienstverlening (COM(2012)130). De verordening beoogt duiding te geven aan een aantal uitspraken
van het Europese Hof van Justitie en duidelijkheid te verschaffen over de verhoudingen tussen het
recht op collectieve actie, waaronder het recht om te staken, en de vrijheid van vestiging en vrij
verkeer van diensten. Ook wordt een signaleringsmechanisme geïntroduceerd: de Europese
Commissie en de lidstaten die het aangaan, dienen door de lidstaat van vestiging op de hoogte te
worden gesteld van dreigende conflictsituaties van ernstige aard die van invloed kunnen zijn op de
vrijheden van vestiging en dienstverlening.

Binnen de gestelde termijn van acht weken zijn 12 gemotiveerde adviezen over de subsidiariteit van
het voorstel naar Brussel gestuurd, die samen goed zijn voor 19 stemmen. Elk nationale parlement
heeft twee stemmen; in geval van een bi-cameraal stelsel wordt aan iedere kamer in de regel 1 stem
toebedeeld. Hiermee is voor het eerst de drempel voor de "gele kaart" (18 stemmen, 1/3 van de
totaal 54 stemmen van de nationale parlementen) bereikt. Volgens de met het Verdrag van Lissabon
ingestelde bezwaarprocedure moet de Europese Commissie het voorstel nu opnieuw bekijken en
besluiten of en hoe ze ermee verder gaat in het licht van de politieke weerstand vanuit de nationale
parlementen.

lees meer
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Signalering

Nieuwe Europese voorstellen

 31 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.
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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 20
Week 21
Week 22

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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