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Uitgelicht...

Commissiereactie op uitnodiging EP-rapporteur Europol

 10 september 2013 - De rapporteur van het Europees Parlement bij het voorstel voor een
verordening inzake Europol, Diaz de Mera, heeft op 16 juli 2013 de nationale parlementen
uitgenodigd inbreng te leveren over één aspect van het voorstel, namelijk: de parlementaire controle
op de activiteiten van Europol.

De commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ Raad heeft als gevolg hiervan op 10 september 2013
een commissiereactie vastgesteld. De commissie kan zich vinden in de wijze van parlementaire
controle op de activiteiten van Europol die genoemd worden in artikel 53 van het voorstel. Het
voorstel legt bovendien duidelijk vast welke informatie dient te worden verstrekt en is zodanig van
karakter dat de activiteiten van Europol hiermee volledig in zicht komen. De commissie pleit tot slot
wel voor een gestructureerde en periodieke organisatie van de parlementaire controle, mede gezien
het feit dat interparlementaire bijeenkomsten over Europol in het verleden niet gestructureerd hebben
plaatsgevonden.

lees meer
Dossier E130019 op de Europapoort

Deelname Nederlandse delegatie aan EU conferentie over het GBVB/GVDB

 4 september 2013 - De Eerste Kamerleden Van Kappen (VVD) en De Graaf (VVD) namen van 4 tot 6
september 2013 deel aan de halfjaarlijkse interparlementaire EU conferentie over het
Gemeenschappelijke Buitenland- en Veiligheidsbeleid (GBVB) en het Gemeenschappelijk Veiligheid-
en Defensiebeleid (GVDB). Georganiseerd door het Litouwse EU Voorzitterschap, vond de
bijeenkomst van nationale parlementsleden en Europarlementariërs plaats in de Litouwse hoofdstad
Vilnius. Een terugkerend onderdeel van de conferentie is een onderhoud met Catherine Ashton, de
Hoge Vertegenwoordiger van het GBVB. Daarnaast vonden ook discussies plaats met Anders Fogh
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Rasmussen, Secretaris Generaal van de NAVO en de Litouwse ministers van Defensie en van
Buitenlandse Zaken. Naast de ontwikkelingen in Syrië waren de belangrijkste onderwerpen van
gesprek de aankomende EU Oostelijk Partnerschap Top (28-29 november 2013) en de Defensietop
(december 2013).

De zeskoppige Nederlandse delegatie, die verder bestond uit Tweede Kamerleden Eijsink (PvdA),
Ten Broeke (VVD), Vuijk (VVD) en Hachchi (D66), presenteerde tijdens de conferentie een position
paper over de parlementaire procedures voor participatie in internationale vredesoperaties. De
delegatie kreeg gedaan dat in de conclusies van de conferentie staat dat dit onderwerp bij de
volgende bijeenkomst (Griekenland, voorjaar 2014) zal worden geagendeerd.

Nieuws uit de Kamer

Tijdpad ratificatie Verdrag van Istanbul punt van zorg voor commissie EUZA

 10 september 2013 - De commissie EUZA heeft op 2 juli 2013 in een brief aan de minister van
Buitenlandse Zaken en aan de minister van OCW gevraagd of de regering gelet op eerder
uitspraken van plan blijft de ratificatie van het Verdrag van Istanbul, het Verdrag van de Raad van
Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, in 2013
af te ronden.

In een brief van 30 augustus 2013 heeft de minister van Buitenlandse Zaken de commissie laten
weten dat dat het Verdrag naar verwachting in de loop van 2014 aan de Eerste Kamer ter
goedkeuring zal worden voorgelegd. De commissie EUZA heeft uitgesproken voorstander te zijn van
voortvarendheid bij de ratificatie van dit Verdrag. Zij zal daarom nader schriftelijk overleg voeren met
de minister van Buitenlandse Zaken over het tijdpad van de ratificatie.   

Onbevredigende reactie Europese Commissie op subsidiariteitsbezwaar Genderrichtlijn

 10 september 2013 - Op 18 december 2012 stuurden de Eerste en Tweede Kamer een gezamenlijke
brief aan de Europese Commissie over de ontwerprichtlijn Gendergelijkheid bij niet-uitvoerende
bestuurders van beursgenoteerde bedrijven (COM(2012)614). Een meerderheid van zowel Eerste als
Tweede Kamer zette vraagtekens bij de meerwaarde van Europees ingrijpen in bestaande nationale
initiatieven ter verbetering van de man-vrouwverhouding in de top van het bedrijfsleven.

De reactie van de Europese Commissie is op 17 juli 2013 ontvangen en besproken in de vergadering
van de commissie voor SZW van 10 september 2013. Hoewel de commissie constateerde dat de
Europese Commissie inhoudelijk nauwelijks in gaat op de door de Staten-Generaal geuite
subsidiariteitsbezwaren, ziet zij af van verdere correspondentie met de Commissie.

lees meer
Dossier E120047 op de Europapoort

Antwoord Europese Commissie op vragen over bestrijding belastingfraude en
belastingontduiking

 10 september 2013 - De vaste commissie voor Financiën heeft op 10 september een brief van de
Europese Commissie besproken in antwoord op vragen van enkele fracties over belastingontduiking.
De fracties van de SP en GroenLinks hadden vragen gesteld aan de Europese Commissie over
onder andere constructiebestrijding en het Nederlandse vestigingsklimaat naar aanleiding van een
actieplan van de Commissie op dit gebied. Het 'Actieplan om de bestrijding van belastingfraude en
belastingontduiking te versterken' schetst een reeks maatregelen om de lidstaten te helpen hun
belastinggrondslagen te beschermen en miljarden euro's aan wettelijk verschuldigde belastingen te
kunnen innen. Daarnaast had de Commissie ook twee aanbevelingen aangenomen om de lidstaten
te bewegen tot onmiddellijke en gecoördineerde actie om specifieke dringende knelpunten aan te
pakken.

De commissie nam de antwoordbrief van de Europese Commissie voor kennisgeving aan. De
briefwisseling met de Europese Commissie past binnen de aandacht die de commissie Financiën
heeft  voor het onderwerp van de bestrijding van belastingfraude en -ontwijking. Zo houdt de
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commissie op 29 oktober een debat met de regering over de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011 en
belastingheffing internationale ondernemingen.

lees meer
Dossier E120050 op de Europapoort
Kamerstukdossier Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011

Franse senator ontvangen in Eerste Kamer

 10 september 2013 - Op dinsdag 10 september 2013 bezocht de Franse senator Jean-Jacques
Lozach (Parti Socialiste) de Eerste Kamer. Lozach werd ontvangen door Kamervoorzitter Broekers-
Knol en had eerder die middag een ontmoeting met de voorzitters en enkele leden van de vaste
commissies voor Europese Zaken, OCW en IMRO.

De Franse senator bezocht Nederland in het kader van een meerdaags werkbezoek, met
ontmoetingen en gesprekken over cultuur en watermanagement, en werd begeleid door de Franse
ambassadeur in Nederland, Pierre Ménat. Senator Lozach is lid van de Franse Senaatscommissie
voor Europese Zaken en de commissie voor Cultuur, Onderwijs en Media. Tevens is deze senator uit
de Creuse (Limousin) voorzitter van de interparlementaire vriendschapsgroep Frankrijk-Nederland.
Met zijn bezoek onderstreepte hij de goede relaties tussen beide parlementaire Kamers.

Het gesprek met de Eerste Kamerleden ging onder andere over de rol en bevoegdheden van de
Franse Sénat in vergelijking tot de Nederlandse Eerste Kamer. Daarnaast werd ook van gedachten
gewisseld over het Nederlandse cultuurbeleid en de overheidsbezuinigingen in de cultuursector.
Lozach informeerde de Eerste Kamerleden over de zwaartepunten van het Franse cultuurbeleid en
de rol van decentrale overheden op dat terrein.

Nieuws uit Europa

Interparlementaire bijeenkomst Vilnius over Landbouw

 21 juli 2013 - In het kader van het Litouwse voorzitterschap van de EU vond op 21 en 22 juli 2013 in
Vilnius een Interparlementaire bijeenkomst plaats voor de voorzitters van de
landbouwcommissies van de parlementen van de EU-Lidstaten. Namens de Eerste Kamer heeft de
vicevoorzitter van de commissie EZ, Janny Vlietstra, deelgenomen aan deze conferentie. Vanuit de
Tweede Kamer nam eveneens de vicevoorzitter van de commissie EZ, Mark Verheijen, deel aan de
bijeenkomst.

Op de agenda stonden twee onderwerpen, namelijk het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)
en het beleid ten aanzien van kleine boeren. Naast parlementariërs uit de Lidstaten namen
vertegenwoordigers van het Europese Parlement, van de Europese Commissie, van het
voorzitterschap en uit het werkveld deel aan de gedachtenwisseling. Het verslag van de bijeenkomst
kunt u hier vinden.

Signalering

Behandeling voorstellen Europees OM en Eurojust en bijbehorende mededelingen

 1 oktober 2013 - Het verordeningsvoorstel over Eurojust en het verordeningsvoorstel om een
Europees Openbaar Ministerie in te stellen, maken, samen met twee bijbehorende
commissiemededelingen, deel uit van een pakket maatregelen om de (strafrechtelijke) bestrijding van
EU-fraude te verbeteren.

De commissies voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad en voor Veiligheid en Justitie hebben deze
voorstellen uit het Wetgevings- en Werkprogramma van de Europese Commissie als prioritair
aangemerkt. Tijdens een vergadering van deze beide commissies op 10 september 2013 besloten
zij deze voorstellen (dossiers E130040 t/m E130043) in behandeling te nemen. De inbrengen voor de
verordeningsvoorstellen en bijbehorende mededelingen staan gepland voor de vergadering op 1
oktober 2013.
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lees meer
Dossier E130040 op de Europapoort
Dossier E130041 op de Europapoort
Dossier E130042 op de Europapoort
Dossier E130043 op de Europapoort

Bezoeken van voorzitter en vice-voorzitter Europees Parlement aan Senaat

 19 september 2013 - Op donderdag 19 september 2013 zal de vice-voorzitter van het Europees
Parlement, de heer Rainer Wieland, met het zogenaamde ITEC-team van het Europees
Parlement de Eerste Kamer bezoeken. Wieland zal een kort onderhoud hebben met de
Kamervoorzitter en daarna geïnformeerd worden over het papierarm parlement (iPad) en de
Europapoortwebsite. Vervolgens zal op maandag 2 december 2013 de voorzitter van het Europees
Parlement, de heer Martin Schulz, een bezoek brengen aan de Eerste Kamer. Het precieze
programma wordt te zijner tijd nader ingevuld.

Nieuwe Europese voorstellen

 12 september 2013 - Voor de Europese werkzaamheden van de Eerste Kamer wordt wekelijks een
overzicht samengesteld van recent gepresenteerde Europese voorstellen. U treft hierbij links aan
naar de meest recente overzichten, verdeeld naar Directoraat-Generaal én naar de
beleidsverantwoordelijke commissie in de Eerste Kamer. Wil de Kamer een voorstel nader
bestuderen, dan wordt het in de beleidsverantwoordelijke commissie aan de orde gesteld. Besluit een
commissie een Europees voorstel inhoudelijk te behandelen, dan wordt op de Europapoort de
Europese website van de Eerste Kamer - een apart dossier aangemaakt.

Heeft u als lezer van deze EUpdate commentaar op een Europees voorstel, maak dan gebruik van
het contactformulier op de commissiepagina's van de Europapoort.

lees meer
week 29
week 30
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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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