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Uitgelicht...

Eerste Kamer stemt in met Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM)

 3 juli 2012 - De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel dat strekt tot goedkeuring van het Verdrag tot
instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme goedgekeurd (33.221). Het voorstel is op 3 juli
2012 na hoofdelijke stemming met 50 stemmen voor (VVD, CDA, PvdA, GroenLinks en D66) en 23
stemmen tegen (SP, PVV, PvdD, ChristenUnie, SGP, OSF en 50PLUS) aangenomen. Dit voorstel
werd gezamenlijk behandeld met de wetsvoorstellen Wijziging begrotingsstaat Financiën 2012 in
verband met de instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) (33.215) en Goedkeuring
wijziging artikel 136 Verdrag werking Europese Unie met betrekking tot een stabiliteitsmechanisme
voor de lidstaten die de euro als munt hebben (33.220). Deze beide wetsvoorstellen zijn eveneens
door de Eerst Kamer aanvaard.

Aan de plenaire behandeling ging een intensief behandeltraject in de vaste commissie voor Financiën
vooraf. Op verzoek van de commissie hebben ambtenaren van het ministerie van Financiën twee
keer een technische briefing gegeven over het ESM-verdrag, waarbij de technische aspecten van het
verdrag zijn besproken. Na deze laatste briefing heeft de commissie nog schriftelijke antwoorden op
tijdens de briefing gestelde vragen ontvangen. Op 12 juni 2012 vond een openbaar gesprek met
externe deskundigen plaats. Van dit gesprek is een videoregistratie beschikbaar.

Voorafgaand aan de stemmingen heeft de voorzitter van de commissie Financiën namens alle
fracties nog opheldering gevraagd over de betrokkenheid van de Eerste Kamer bij latere
besluitvorming omtrent directe bankensteun door het ESM, waarna een kort debatje volgde.

Kennismakingsgesprek Roemeense Ambassadeur in teken van mogelijke toetreding tot
Schengengebied

 9 juli 2012 - Op 9 juli 2012 hebben de voorzitter van de Eerste Kamer, de heer de Graaf, en de
voorzitter van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel/ JBZ-Raad, mevrouw Meurs, een
kennismakingsgesprek gehad met de op 4 juli 2012 geïnstalleerde Ambassadeur van Roemenië,
mevrouw Ireny Comaroschi.

https://www.euds.nl/print/eupdate/2011-2012/nr-14-0#art1222
https://www.euds.nl/print/eupdate/2011-2012/nr-14-0#art1218
https://www.euds.nl/print/eupdate/2011-2012/nr-14-0#art1221
https://www.euds.nl/print/eupdate/2011-2012/nr-14-0#art1219
https://www.euds.nl/print/eupdate/2011-2012/nr-14-0#art1225
https://www.euds.nl/print/eupdate/2011-2012/nr-14-0#art1220
https://www.euds.nl/print/eupdate/2011-2012/nr-14-0#art1217
https://www.euds.nl/print/eupdate/2011-2012/nr-14-0#art1224
http://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33221_goedkeuring_verdrag_tot
http://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33215_wijziging_begrotingsstaat
http://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33220_goedkeuring_wijziging
http://www.eerstekamer.nl/behandeling/20120703/stenogram/document3/f=/vj0wk2fv4tlt.pdf
http://www.eerstekamer.nl/overig/20120612/antwoorden_vragen_bij_technische
http://www.eerstekamer.nl/commissievergadering/20120612_11
http://www.youtube.com/watch?v=i1881U7h_KI&feature=youtu.be


Het hoofdonderwerp van het gesprek was de eventuele toetreding van Roemenië tot de
Schengenzone. Tot nu toe heeft de Nederlandse regering zich tegenstander van de toetreding van
Roemenië en Bulgarije getoond, waardoor de besluitvorming hierover in de JBZ-Raad uiteindelijk is
uitgesteld tot 19 en 20 september 2012. In de tweede helft van juli 2012 zal de Europese Commissie
een evaluatie van de rechtsstatelijke hervormingen in de afgelopen vijf jaar
publiceren, de Coöperatie- en Verificatiemechanisme (CVM)-rapporten. De regering heeft
aangegeven deze rapporten af te willen wachten, vooraleer haar standpunt over eventuele toetreding
bekend te maken. 

De Europese Commissie heeft op 6 juli 2012 in een persmededeling laten weten dat de recente
politieke ontwikkelingen in Roemenië mogelijk een invloed hebben op de evaluatie in het CVM-
rapport over dit land. De Ambassadeur kwam dan ook uitgebreid toelichting geven op deze
ontwikkelingen en de achtergrond ervan. 

De commissie I&A/JBZ heeft op 10 juli 2012 besloten de CVM-rapporten en de kabinetsappreciatie
hierop op 11 september 2012 te bespreken.  

 

Nieuws uit de Kamer

Interparlementaire bijeenkomst over gemeenschappelijk landbouwbeleid

 25 juni 2012 - Het Eerste Kamerlid Faber-van de Klashorst bezocht op 25 juni jl.
de interparlementaire bijeenkomst in het kader van de voorstellen van de Europese Commissie tot
hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de EU (dossiers E110057-
E110063). Deze bijeenkomst werd georganiseerd door de commissie Landbouw- en
plattelandsontwikkeling van het Europees Parlement (EP) en werd bijgewoond door leden van
nationale parlementen en EP-leden. Een viertal ontwerprapportages van de EP-rapporteurs Capoulas
Santos, Dantin en La Via werd door de rapporteurs gepresenteerd, waarna de aanwezigen de
gelegenheid kregen kort hun mening over de hervorming van het GLB toe te lichten. Besproken
werden onder meer de verdeling van de directe betalingen, vergroening en duurzame landbouw, het
verminderen van de bureaucratische last voor boeren, het mededingingsrecht, de verdeling tussen
eerste en tweede pijler en de maatregelen voor jonge boeren.

Er is een verslag beschikbaar van dit werkbezoek, maar het is nog niet gepubliceerd als Kamerstuk.

 

lees meer
Dossier E110057 op de Europapoort
Dossier E110058 op de Europapoort
Dossier E110059 op de Europapoort
Dossier E110060 op de Europapoort
Dossier E110061 op de Europapoort
Dossier E110062 op de Europapoort
Dossier E110063 op de Europapoort

Commissie BIZA behandelt ontwerpverordening elektronische identificatie

 4 juli 2012 - De commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene
Zaken en Huis der Koningin heeft het op 4 juni gepubliceerde voorstel voor een verordening
betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de
interne markt in behandeling genomen. Met dit voorstel beoogt de Europese Commissie veilige en
ongehinderde elektronische interactie tussen bedrijven, burgers en overheden mogelijk te maken en
zo de effectiviteit van publieke en particuliere onlinediensten, e-business en elektronische handel in
de Europese Unie te vergroten. De commissie voor Binnenlandse Zaken heeft brieven met vragen en
opmerkingen over de ontwerpverordening aan de Nederlandse regering en de Europese Commissie
gestuurd.

http://www.europarl.europa.eu/webnp/cms/lang/nl/pid/1763
http://www.euds.nl/sites/www.euds.nl/files/bijlagen/verslaginterparlbrussel25062012.pdf
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


De brief aan de Europese Commissie gaat onder meer in op de beweerde
technologieonafhankelijkheid van de verordening, de wijze van afgifte van elektronische
identificatiemiddelen en de verhouding met het eerder dit jaar gepubliceerde voorstel voor een
algemene verordening gegevensbescherming. In de brief aan de Nederlandse regering stelt de
commissie onder andere de bekende DigiNotar-affaire aan de orde, een affaire rond het gelijknamige
bedrijf dat onder meer aan de overheid digitale certificaten leverde (dergelijke certificaten dienen als
bewijs dat de houder ervan is wie hij zegt dat hij is). Een hack bij het bedrijf leidde ertoe dat de
overheid de DigiNotar-certificaten niet langer als veilig beschouwde en het bedrijf failliet ging. De
commissie vraagt de regering in haar brief of de ontwerpverordening het risico op de
veiligheidsinbreuken op de systemen van DigiNotar en op het faillissement van dit bedrijf had
verminderd.

lees meer
Dossier E120015 op de Europapoort

Mogelijke impact herziening IORP-richtlijn op buffers pensioenfondsen in kaart

 9 juli 2012 - Naar aanleiding van een technische briefing over het Witboek Pensioenen
(COM(2012)55) heeft de commissie voor SZW de regering op 5 juni 2012 gevraagd om de financiële
consequenties van de voorgenomen herziening van de Europese Pensioenfondsrichtlijn (IORP-
richtlijn) nader te onderbouwen. Wanneer elementen uit de Europese Solvency II Richtlijn voor
verzekeraars, zoals de zekerheidseis van 99,5%, worden overgenomen voor pensioenfondsen, kan
dit leiden tot een toename in de buffervereisten (het vereist eigen vermogen) voor Nederlandse
pensioenfondsen met circa 11% van de verplichtingen en dientengevolge in hogere premies en
opschorting van indexatie van pensioenen. In haar brief van 9 juli 2012 geeft de regering hierop een
nadere toelichting. De reactie op de commissiebrief van 5 juni jl. wordt op 11 september 2012 door de
commissie voor SZW besproken. 

lees meer
Dossier E120007 op de Europapoort

Commissie I&A/JBZ behandelt mededeling bestrijding mensenhandel

 10 juli 2012 - De commissie voor Immigratie & Asiel/JBZ-Raad heeft besloten een mededeling van de
Europese Commissie over een EU-strategie voor de uitroeiing van mensenhandel in behandeling te
nemen. Direct na het zomerreces wordt inbreng geleverd voor schriftelijk overleg met de regering en
eventueel de Europese Commissie zelf. In de mededeling somt de Europese Commissie een reeks
concrete maatregelen op om de implementatie van een Europese richtlijn uit 2011 inzake de
voorkoming en bestrijding van mensenhandel te ondersteunen. De mededeling stelt vijf prioriteiten en
noemt een aantal concrete acties die de Europese Commissie samen met de andere betrokken
partijen, waaronder de lidstaten, wil uitvoeren. De commissie voor Immigratie & Asiel/JBZ-Raad
besloot verder dat het nuttig is de mededeling onder de aandacht te brengen van de woordvoerders
over het wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche, dat op 30 oktober
aanstaande plenair behandeld wordt. De mededeling gaat namelijk regelmatig in op seksuele
uitbuiting van met name vrouwen.

lees meer
Dossier E120021 op de Europapoort
Wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche

Signalering

Reces in Den Haag en Brussel

 13 juli 2012 - De Eerste Kamer is met reces van 12 juli tot en met 10 september 2012.

Het Europees Parlement is met reces van 23 juli tot en met 24 augustus 2012.

De Europese Commissie vergadert niet in de maand augustus.

http://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20120709/brief_aan_de_europese_commissie/document3/f=/vj11ib9eahr4.pdf
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e120003_voorstel_voor_een
http://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20120704/brief_aan_de_minister_van_2/document3/f=/vj0wllxa5rsi.pdf
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e120015_voorstel_voor_een
http://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20120709/brief_minister_van_szw_in_reactie/document3/f=/vj12blya68qp.pdf
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e120007_witboek_een_agenda_voor
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e120021_mededeling_over_de_eu
http://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/32211_wet_regulering_prostitutie


De nieuwsbrief verschijnt niet in het reces van de Eerste Kamer. De eerstvolgende EUpdate
verschijnt naar verwachting op 13 september 2012.

 

Nieuwe Europese voorstellen

 13 juli 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 26
Week 27
Week 28

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/20120629/overzicht_gepresenteerde_com/document
http://www.eerstekamer.nl/eu/intern_stuk/20120706/overzicht_com_voorstellen_week_27/document
http://www.eerstekamer.nl/eu/intern_stuk/20120713/overzicht_com_voorstellen_week_28/document
http://www.euds.nl/eupdate/inschrijven
mailto:europapoort@eerstekamer.nl

