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Uitgelicht...

Zorgen over ruimte voor begrotingsbehandeling in Eerste Kamer

 2 augustus 2012 - De Voorzitter van de Eerste Kamer heeft bij de regering de bezorgdheid van de
Kamer geuit over de gevolgen van de ontwerpverordening betreffende gemeenschappelijke
voorschriften voor het monitoren en beoordelen van ontwerpbegrotingsplannen en voor het
garanderen van de correctie van buitensporige tekorten van de lidstaten van het eurogebied
(COM(2011)821). Deze ontwerpverordening maakt deel uit van het zogenaamde 'two-pack' dat op 30
november 2011 door de Europese Commissie is gepresenteerd. Bij brief van 2 augustus jl. aan de
minister-president en aan de minister van Financiën verzoekt de Voorzitter de regering om in overleg
te treden over de vraag hoe de bepaling dat nationale begrotingswetten uiterlijk op 31 december van
het jaar voorafgaand aan het betreffende begrotingsjaar moeten worden aangenomen zich verhoudt
tot het materiële budgetrecht van de Eerste Kamer, i.c. het recht om haar eigen agenda te bepalen bij
de behandeling van begrotingswetsvoorstellen. De Kamervoorzitter wijst daarbij tevens op het
aanzienlijke aantal spoedeisende wetsvoorstellen dat de Eerste Kamer - op verzoek van de regering -
doorgaans ook voor het Kerstces behandelt.

Ook wordt de regering uitgenodigd om in dit verband haar visie te geven op de bepaling in de
ontwerpverordening dat voorzien moet worden in nationale procedures wanneer - buiten de controle
van de regering - de begrotingswetten niet uiterlijk op 31 december zijn vastgesteld. 

lees meer
Dossier E110091 op de Europapoort
zie eerder
'Two-pack' roept vragen op over begrotingsbehandeling in Eerste Kamer (nieuwsbrief EUpdate nr. 9 -
2011 - 2012)

Nieuws uit de Kamer

Ambassadeurs van Roemenië en Bulgarije delen in commissie I&A/JBZ hun visie op CVM-
rapporten
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 11 september 2012 - De commissie voor Immigratie & Asiel/ JBZ Raad heeft op dinsdag 11
september 2012 gesprekken gevoerd met de Ambassadeur van Roemenië, mevrouw Comaroschi, en
met de Ambassadeur van Bulgarije, de heer Kolev. De ambassadeurs waren uitgenodigd om hun
visie te delen op de conclusies van de rapporten over het Coöperatie- en Verificatiemechanisme
(CVM), die op 18 juli 2012 waren gepubliceerd. De rapporten behelzen een evaluatie door de
Europese Commissie van de rechtsstatelijke hervormingen in Roemenië, respectievelijk Bulgarije, in
de afgelopen vijf jaar. De Nederlandse regering heeft eerder laten weten de conclusies uit deze
rapporten te zullen meewegen bij haar besluit over de toetreding van Roemenië en Bulgarije tot het
Schengengebied.

Beide ambassadeurs benadrukten de vooruitgang die hun land heeft geboekt, onder andere op het
gebied van de hervorming van het justitiële apparaat. Tegelijk wezen zij erop dat er geen reden is om
de resultaten uit de CVM-rapporten mee te wegen als voorwaarde voor de toetreding tot Schengen.
De Eerste Kamerleden bespraken met hen de bestendigheid van de hervormingen, de vooruitgang
op het gebied van grenscontroles, de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en de eventuele
gevolgen  voor Nederland van de liberalisering van de arbeidsmarkt. 

lees meer
Dossier E120028 op de Europapoort
Dossier E120029 op de Europapoort

Kamerleden actief op nieuwe conferentie over het EU buitenlands beleid

 19 september 2012 - Een Nederlandse delegatie van vijf parlementariërs nam op 9 en 10 september
2012  deel aan de Interparlementaire Conferentie voor het Gemeenschappelijk Buitenlands- en
Veiligheidsbeleid (GBVB) en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) van de
Europese Unie. Tijdens deze tweedaagse bijeenkomst in Pafos, Cyprus, ontmoetten Eerste en
Tweede Kamerleden hun Europese counterparts en onder andere de Hoge Vertegenwoordiger van
het GBVB en het GVDB. Namens de Eerste Kamer was Generaal-majoor der mariniers (b.d.) Frank
van Kappen, voorzitter van de de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en
Ontwikkelingssamenwerking (BDO), aanwezig. De conferentie was de eerste van deze aard en zal
voortaan tweejaarlijks plaatsvinden, ofwel in het land van het roterende EU-Voorzitterschap, ofwel in
het Europees Parlement.

Tijdens de conferentie informeerde Barones Catherine Ashton, de Hoge Vertegenwoordiger van het
GBVB en het GVDB, de aanwezige leden over de geboekte voortgang op haar beleidsterrein. Ook
gaf Bernardino Léon, de EU-gezant voor het zuidelijke Middellandse Zeegebied, zijn visie op de
ontwikkelingen in de Arabische regio en de rol van de EU in het stabilisatieproces aldaar. De
Cypriotische ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie zetten vervolgens hun ideeën uiteen
voor hun halfjaarlijkse EU-Voorzitterschap.   

De Nederlandse delegatie stelde vragen over de samenwerking tussen de EU en de NAVO, het effect
van vergaande bezuinigingen op de Europese defensie capaciteiten, alsook over het conflict tussen
Cyprus en Turkije. Daarnaast pleitte de delegatie voor de zogenaamde "3-D aanpak" (defense,
diplomacy en development) en voor het plaatsen van de Libanese groep Hizbollah op de EU-lijst van
terroristische organisaties.

Een uitgebreid verslag van de conferentie zal binnenkort als Kamerstuk verschijnen.

Financiering politieke partijen

 11 september 2012 - De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/Algemene
Zaken heeft de nadere procedure van het wetsvoorstel financiering politieke partijen aangehouden.
Dit wetsvoorstel regelt de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen. In het
zomerreces hadden de leden de antwoorden op hun vragen over dit wetsvoorstel ontvangen. Reden
voor het opschorten van het besluit of een tweede schriftelijke vragenronde nodig is, is dat de
commissie eerst kennis wil nemen van een Europees voorstel over de financiering van de Europese
politieke partijen (COM(2012)499). Dit verordeningsvoorstel is op 12 september door de Europese
Commissie gepubliceerd.
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lees meer
Wet financiering politieke partijen (32.752)

Europees Hof van de Rechten van de Mens

 11 september 2012 - Op 13 maart 2012 debatteerde de Eerste Kamer met de ministers van Veiligheid
en Justitie, van Buitenlandse Zaken en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de
toekomst, rol en bevoegdheden van het Europees Hof van de Rechten van de Mens (EHRM). Tijdens
dit debat kreeg de Kamer van de regering een groot aantal toezeggingen die erop gericht zijn dat de
Nederlandse regering in Europees verband het onafhankelijk en adequaat functioneren van het Hof
krachtig ondersteunt. Op 20 april 2012 werd de zogenoemde Brighton-Verklaring inzake de toekomst
van het EHRM aanvaard op de ministeriële conferentie van de Raad van Europa. Hieruit bleek dat
zou worden voorgesteld om een verwijzing naar de doctrine van de "margin of appreciation", die
inhoudt dat lidstaten over een zekere beoordelingsruimte beschikken bij de implementatie en
toepassing van verdragsrechten en -vrijheden, in de preambule van het Europees Verdrag van de
Rechten van de Mens op te nemen. De Kamer had in het debat de bewindslieden gevraagd
codificatie van deze doctrine in het EVRM niet te steunen. Nadat de minister van Buitenlandse Zaken
in een mondeling overleg hierover was bevraagd, besloot de vaste commissie ESO de bewindslieden
van Veiligheid en Justitie en Buitenlandse Zaken per brief d.d. 21 juni nogmaals te bevragen hoe de
Verklaring van Brighton op dit punt tot stand was gekomen en wat de inzet van de Nederlandse
regering in de aanloop daar naartoe was geweest. Deze vragen werden op 27 juli 2012 door
staatssecretaris Teeven schriftelijk beantwoord. In de commissievergadering ESO van dinsdag 11
september lieten de leden van de fracties van de PvdA, CDA en GroenLinks aantekenen dat zij met
de regering van mening verschillen over de mate waarin de regering aan haar toezegging inzake de
"margin of appreciation" heeft voldaan. Voorts bleek dat alle fracties een eventueel wetsvoorstel dat
ziet op wijziging van het EVRM zorgvuldig zullen toetsen met inachtneming van hetgeen hierover met
de regering bij diverse gelegenheden in het afgelopen jaar is gewisseld.

zie eerder
Commissiebrief ESO over de Brighton Verklaring (nieuwsbrief EUpdate nr. 13 - 2011 - 2012)

Nieuws uit Europa

Europese Commissie trekt voorstel verordening stakingsrecht in

 11 september 2012 - EU-commissaris Andor (werkgelegenheid) heeft op 11 september 2012 bekend
gemaakt dat de Europese Commissie het voorstel voor een Verordening inzake stakingsrecht
(collectieve actie in het kader van de vrijheid van vestiging en van diensten) zal intrekken.

Subsidiariteitsbezwaren van verschillende (kamers van) nationale parlementen, waaronder de
Tweede Kamer, ten aanzien van het voorstel (COM(2012)130), leidden tot de eerste "gele kaart" van
nationale parlementen in de EU. Elk parlement heeft twee stemmen; in geval van een bi-cameraal
stelsel wordt aan iedere kamer 1 stem toebedeeld. De 12 gemotiveerde adviezen over de
subsidiariteit van het voorstel waren samen goed voor 19 stemmen, waarmee de drempel voor de
gele kaart (18 stemmen, 1/3 van de totaal 54 stemmen van de nationale parlementen) werd bereikt.
Hierop besloot de Europese Commissie tot intrekking van het verordeningsvoorstel.

De Europese Commissie zal de overwegingen die ten grondslag liggen aan de intrekking van het
voorstel nog schriftelijk toelichten.

zie eerder
Gele kaart voor Europese verordening stakingsrecht (nieuwsbrief EUpdate nr. 12 - 2011 - 2012)

Voorzitter Europese Commissie houdt jaarlijkse State of the Union

 12 september 2012 -

Op 12 september 2012 sprak de voorzitter van de Europese Commissie, José Manuel Barroso, het
Europese Parlement toe in zijn derde 'Staat van de Unie'-toespraak. In deze jaarlijks terugkerende
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toespraak ontvouwde de Commissievoorzitter de hoofdlijnen van het beleid van de Europese
Commissie voor het komend jaar.

Barroso maakte in zijn toespraak bekend dat de Europese Commissie een blauwdruk zal presenteren
voor een hechte economische en monetaire unie. Volgens hem moeten deze initiatieven evenals de
bestaande voorstellen - inzake kapitaalvereisten voor banken, depositoverzekeringen en
afwikkelingen van banken - door het Europees Parlement en de Raad als prioriteit worden
behandeld.
 
Later die dag werd een routekaart naar een bankenunie gepresenteerd door de Europese
Commissie. Deze routekaart werd vergezeld door een tweetal voorstellen voor een
gemeenschappelijk toezichtmechanisme (SSM) voor banken in de Eurozone.  De commissie
Financiën van de Eerste Kamer zal deze voorstellen van de Europese Commissie in een komende
commissievergadering bespreken.
 
Barroso maakte zich sterk voor het verbeteren van het investeringsklimaat en het bevorderen van de
ondernemingsgeest in de EU. Ook stelde hij dat EU er alles aan moet doen om een einde te maken
aan de werkeloosheid waarmee miljoenen burgers nu te maken hebben. Hij noemde sociale-
investeringsmaatregelen en het vereenvoudigen van vrij verkeer van werknemers als voorbeelden
van maatregelen die in het werkprogramma van de EU zouden kunnen worden opgenomen.

Over democratische verantwoording in de EU merkte Barosso op dat burgers ervan moeten worden
doordrongen dat de EU hun project is, niet dat van een politieke of economische elite. Om dit te
bewerkstelligen zal de Europese Commissie samen met het Europees Parlement zich beraden op
passende maatregelen voor de volgende verkiezingen voor het Europees Parlement.

Barosso concludeerde zijn toespraak met de stelling dat Europese samenlevingen tot de meest
beschaafde samenlevingen van de wereld behoren. Vroegere generaties hebben moeilijkere
obstakels als dictaturen overwonnen en het is aan de huidige generatie om de Europese Unie klaar
te maken voor de uitdagingen van globalisering.   
 
lees meer
Dossier E120032 op de Europapoort
Dossier E120033 op de Europapoort
Dossier E120034 op de Europapoort

Signalering

Nieuwe Europese voorstellen

 13 september 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 29
Week 30
Week 31
Week 32 tot en met 36
Week 37
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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.euds.nl/eupdate/inschrijven
mailto:europapoort@eerstekamer.nl

