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Uitgelicht...

Commissie Financiën heeft veel vragen over voorstellen voor een bankenunie

 12 oktober 2012 - De vaste commissie voor Financiën heeft besloten in schriftelijk overleg te treden
over een pakket voorstellen van de Europese Commissie rond de bankenunie. De Europese
Commissie heeft op 12 september 2012 een voorstel voor de totstandkoming van de
bankenunie gepubliceerd, alsook twee daaraan gerelateerde voorstellen voor een Verordening voor
het Single Supervisory Mechanism ter oprichting van de Europese bankentoezichthouder bij de ECB
en een voorstel voor aanpassing van de bestaande Verordening voor European Banking Authority
aan de nieuwe toezichtsituatie.

De commissie voor Financiën heeft op 12 oktober 2012 een brief gezonden aan de minister van
Financiën, waarin de leden van de commissie onder meer vragen stellen over de proportionaliteit van
de voorstellen en het tijdpad van invoering. Ook zijn vragen gesteld over de inzet van het ESM, de
effectiviteit en efficiëntie van een Europees toezichtsmechanisme en over democratische controle en
parlementaire betrokkenheid.

De leden van de commissie hebben de regering verzocht de in de brief gestelde vragen en gemaakte
opmerkingen te betrekken bij de bespreking van de voorgestelde bankenunie tijdens de Europese
Raad van 18 en 19 oktober 2012. Tevens is door fracties inbreng geleverd voor een brief met vragen
aan de Europese Commissie.

lees meer
Dossier E120032 op de Europapoort
Dossier E120033 op de Europapoort
Dossier E120034 op de Europapoort
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mondeling overleg gevoerd over rapporten toekomst van Europa en de EMU

 23 oktober 2012 - De vaste commissies voor Europese Samenwerkingsorganisaties en voor
Financiën hebben op dinsdag 23 oktober mondeling overleg gevoerd met de minister en
staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over de inzet van de regering bij het interimrapport van de
Voorzitter van de Raad van de Europese Unie - de heer Van Rompuy - in het bijzonder de
institutionele aspecten daarvan. Tijdens het overleg ging veel aandacht uit naar democratische
legitimiteit en parlementaire betrokkenheid. In het overleg is verder ook ingegaan op de rapport
van de Reflectiegroep "Toekomst van Europa" onder leiding van de Duitse minister van Buitenlandse
Zaken Westerwelle en de inbreng van de minister daarbij. 

De commissie ESO heeft tijdens haar vergadering van 23 oktober besloten om direct na het
aantreden van het nieuwe kabinet een kennismakingsgesprek te houden met de nieuwe
bewindspersonen van Buitenlandse Zaken en bij die gelegenheid van gedachten te wisselen over
onder andere de inzet van het nieuwe kabinet bij (de institutionele aspecten van) de aanpak van de
eurocrisis. Op 27 november 2012 is een mondeling overleg gepland van de commissies Financiën en
ESO met de minister van Financiën en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over onder
andere de financiële aspecten van het interimrapport van de heer Van Rompuy.

De commissies voor Europese Samenwerkingsorganisaties en voor Financiën houden zich intensief
bezig met de discussie over de toekomst van de Europese Unie en van de Economische en
Monetaire Unie (EMU). Een overzicht van alle documenten rond de Eerste Kamerbehandeling is te
vinden op de speciale themapagina op de Europapoort. 

lees meer
Themapagina op de Europapoort
zie eerder
Zorgen over ruimte voor begrotingsbehandeling in Eerste Kamer (nieuwsbrief EUpdate nr. 15 - 2011 -
2012)

Nieuws uit de Kamer

Bedenkingen bij EU-voorstel voor klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk
gebruik

 9 oktober 2012 - De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft bedenkingen
ten aanzien van het in het EU-voorstel voor klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk
gebruik (COM(2012) 369) voorgestelde systeem van gecentraliseerde toetsing. De commissie vraagt
in haar brief van 9 oktober 2012 of de sterke nadruk op vereenvoudiging en versnelling van het
toetsingsproces niet tot gevolg heeft dat de kwaliteit van het toetsingsproces en de positie van
proefpersonen worden aangetast.

Het voorgestelde systeem heeft tot gevolg dat bij internationale multicenterstudies één lidstaat de
beoordeling uitvoert, waaraan de andere lidstaten gebonden zijn. Hierdoor kan Nederland
geconfronteerd worden met uitkomsten van onderzoeken die zijn uitgevoerd volgens andere
wetenschappelijke- en onderzoeksnormen dan hier gebruikelijk zijn. Bovendien is de nodige
coördinatie vereist voor handhaving op nationaal niveau (in Nederland uit te voeren door de IGZ) en
de controle- en inspectie van de Europese Unie in andere lidstaten. De commissie vraagt de regering
tevens toe te lichten hoe het door de farmaceutische industrie uitgevoerde
geneesmiddelenonderzoek zich verhoudt tot het onderzoek bedoeld in de voorgestelde verordening. 

lees meer
Dossier E120027 op de Europapoort

Eerste Kamer negatief over Europese APK-voorstellen

 9 oktober 2012 - De Eerste Kamer heeft, in navolging van de Tweede Kamer, bezwaar tegen drie
Europese voorstellen om de technische controles op motorvoertuigen (APK) uit te breiden. De Kamer
heeft dit op voorstel van de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening laten
weten in een brief aan de Europese Commissie. De Eerste Kamer beroept zich op het
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subsidiariteitsbeginsel, dat inhoudt dat 'Brussel' niet onnodig zaken moet regelen die lidstaten beter
zelf kunnen doen. De brief heeft een gelijke strekking als de brief die eerder op 9 oktober 2012 door
de Tweede Kamer is vastgesteld. Een dergelijk bezwaar van beide Kamers legt op Europees niveau
meer gewicht in de schaal in het kader van een gele of oranje kaartprocedure.

Kort gezegd vindt de Kamer dat de Europese Commissie de noodzaak van aanvullende Europese
regulering van de APK onvoldoende heeft onderbouwd. Ook stelt de Kamer dat de Commissie
onvoldoende heeft aangetoond hoe de mogelijke voordelen van een dergelijke bevoegdheid voor de
Commissie opwegen tegen de inperking van de bevoegdheden van de lidstaten op dit terrein en
tegen de kosten en administratieve lasten die uit het voorstel voortvloeien.

Uiteindelijk hebben zes parlementaire huizen (waarvan één na de geldende deadline) in Europa
subsidiariteitsbezwaren kenbaar gemaakt aan de Commissie. Het minimum aantal stemmen voor een
gele of oranje kaart is niet gehaald. Wel verwacht de Kamer een reactie van de Commissie op haar
bezwaren.

lees meer
Dossier E120040 op de EuropaPoort
Dossier E120041 op de EuropaPoort
Dossier E120042 op de EuropaPoort

Onderhandelingen over Eurosur aanleiding voor nadere vragen

 12 oktober 2012 - De fractie van GroenLinks heeft bij brief van 12 oktober 2012 vragen gesteld aan
de regering over de onderhandelingen voor het voorstel over de oprichting van het Europees
grensbewakingsysteem Eurosur. De leden van de fracties van de PvdA en de SP hebben zich bij
deze vragen aangesloten. Aanleiding voor deze vragen was het op 5 september 2012 ontvangen
antwoord van Europese Commissie op de brief van de commissie I&A/JBZ van 9 maart 2012. De
vragen betreffen onder andere de doelstelling van Eurosur, de uitwisseling van persoonsgegevens en
de samenwerking met het Verenigd Koninkrijk en Ierland binnen de kaders van Eurosur, mede gelet
op de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU in de zaak C-137/05.

lees meer
Dossier E110094 op de Europapoort

COSAC-bijeenkomst op Cyprus

 14 oktober 2012 - Een delegatie van Eerste en Tweede Kamerleden heeft deelgenomen aan de
plenaire bijeenkomst van de COSAC. Deze vergadering van afgevaardigden van de commissies voor
Europese aangelegenheden van de parlementen van EU-lidstaten van en een delegatie van het
Europees Parlement vond plaats van 14 tot en met 16 oktober in Nicosia te Cyprus. Namens de
commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties nam het Lid Van Dijk (PVV) deel. Vanuit de
commissie Europese Zaken van de Tweede Kamer waren de Leden Van Bommel (SP), Bonis (PvdA)
en Servaes (PvdA) afgevaardigd.

De aanwezigen werden onder meer bijgepraat over de stand van zaken rond het voorzitterschap van
Cyprus van de Europese Raad. Ook is met Eurocommissaris Šefčovič en de voorzitter van de
Commissie Institutionele Zaken van het Europees Parlement, de heer Casini gesproken over
concrete stappen om te komen tot versterkte Europese integratie.

De delegaties wisselden van gedachten over de Europa 2020-strategie en wegen om uit de
economische crisis te geraken met mevrouw Berès, voorzitter van de commissie voor
Werkgelegenheid en Sociale Zaken van het Europees Parlement. Tenslotte hebben de delegaties
gesproken over het bestuur van de Interne Markt met de heer Delsaux, plaatsvervangend Directeur-
Generaal Interne Markt en Diensten van de Europese Commissie.

Tevens is bekend gemaakt dat onder het Ierse Voorzitterschap de COSAC voorzittersbijeenkomst zal
plaatsvinden op 27 en 28 januari 2013 en de plenaire bijeenkomst van 23 t/m 25 juni 2013 te Dublin.

Nareisbeleid roept vragen op in commissie I&A/JBZ

http://www.eerstekamer.nl/behandeling/20121004/brief_commissie_brief_van_de/f=/vj3jn0gai1zp.pdf
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e120040_voorstel_voor_een
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e120041_richtlijnvoorstel_tot
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e120042_voorstel_voor_een
http://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20121012/brief_aan_de_minister_voor/document3/f=/vj3rcaa7inoo.pdf
http://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20120905/brief_inzake_voorstel_tot/document3/f=/vj2oe1g8ffzo.pdf
http://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20120309/brief_inzake_voorstel_voor/document3/f=/vixpn9xskvyv.pdf
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e110094_voorstel_voor_een
http://www.cosac.eu/en/


 15 oktober 2012 - Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Vreemdelingenwet
2000 in verband met nationale visa en enkele andere onderwerpen (31.549) op 15 mei 2012 zegde
de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel toe dat hij de Kamer zou informeren over het
aangescherpte nareisbeleid. Hierbij zou de minister tevens het in het nareisbeleid geldende criterium
van een feitelijke gezinsband betrekken. Bij brief van 14 augustus 2012 informeerde de minister de
Kamer over het nareisbeleid. De commissie I&A/JBZ heeft in reactie hierop de minister bij brief van
15 oktober 2012 gevraagd hoe het vereiste van een feitelijke gezinsband zich verhoudt tot de
Gezinsherenigingrichtlijn. De brief over het nareisbeleid riep ook vragen op over het gebruik van
DNA-onderzoek bij het vaststellen van de biologische gezinsband. De commissie wijst de regering
onder andere op de strenge voorwaarden die gesteld zijn in het kader van de eerbieding van het
privé-leven en het familie- en gezinsleven (artikel 7 Handvest van de Grondrechten van de Europese
Unie). De fractie van de PVV heeft zich niet aangesloten bij de vragen in de brief. 

lees meer
Invoering visumplicht voor vreemdelingen

Commissie ESO wil met nieuw kabinet in gesprek over visie op Europa-communicatie

 23 oktober 2012 - Tijdens het mondeling overleg op 27 september 2011 heeft de commissie ESO met
de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, de heer Knapen, gesproken over de regeringsnotitie van
22 juni 2011 inzake Europa-communicatie. Naar aanleiding van vragen van senator De Vries (PvdA)
heeft de staatssecretaris toegezegd nader met de Kamer in gesprek te gaan over een visie op
Europa-communicatie (T01392). Nadat de commissie ESO op 9 oktober 2012 heeft verzocht de
nadere notitie binnen zes weken toe te sturen, is de notitie over de Visie op Europa-communicatie op
12 oktober 2012 aan de Kamer toegezonden. De commissie ESO heeft op 23 oktober 2012 besloten
deze notitie en de visie van de regering op Europa-communicatie opnieuw te bespreken met de
verantwoordelijke bewindspersoon in het aantredende kabinet.  

 

Opnieuw vragen over leges vreemdelingenrecht

 23 oktober 2012 - De commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-raad heeft opnieuw vragen gesteld
aan de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel over een uitspraak van het Hof van Justitie van
de Europese Unie over leges in het vreemdelingenrecht. In de bewuste uitspraak, die dateert van
april van dit jaar, sprak het Hof uit dat Nederland de Richtlijn langdurig ingezetenen schendt door
"overdreven en onevenredig hoge leges te vragen die een belemmering kunnen vormen voor de
uitoefening van de bij die richtlijn toegekende rechten". Inmiddels heeft de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State bepaald dat deze uitspraak ook van toepassing is op de
Richtlijn gezinshereniging. De Afdeling constateerde vervolgens dat een legesheffing van € 830,- bij
aanvragen tot gezinshereniging het nuttig effect aan de richtlijn ontneemt en in strijd is met het
Unierechtelijk evenredigheidsbeginsel. De commissie wil van de regering weten op welke wijze zij
deze uitspraak gaat naleven en of zij bereid is de legesverlaging met terugwerkende kracht toe te
passen vanaf 26 april 2012 (de datum van de uitspraak van het Hof van Justitie). De leden van de
PVV-fractie hebben de regering gevraagd naar het nieuwe legesbedrag, de begrotingseffecten van
de uitspraak van de Afdeling en naar een mogelijk aanzuigende werking van lagere legesheffing.

lees meer
Wet invoering visumplicht vreemdelingen
zie eerder
Commissie I&A/JBZ informeert naar gevolgen uitspraak Hof van Justitie EU (nieuwsbrief EUpdate nr.
01 - 2012 - 2013)

Kamer stelt vragen over voorgesteld kader geschillenbeslechting directe buitenlandse
investeringen

 31 oktober 2012 - De leden van de commissies voor Veiligheid en Justitie en voor Economische
Zaken, Landbouw en Innovatie hebben schriftelijke vragen gesteld over een ontwerpverordening van
de EU. Met deze verordening wil de Europese Commissie bij geschillen tussen investeerders en
staten regels stellen wie van de zijde van de EU financieel aansprakelijk is en wie de verdediging
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voert. Het gaat daarbij om regelingen die zijn ingesteld middels internationale overeenkomsten
waarbij de Europese Unie partij is.

De leden hebben zowel aan de regering alsook aan de Europese Commissie vragen gesteld.
Zij willen onder andere een duidelijkere visie op de rechtsgrondslag voor de voorgestelde
verordening, op de alternatieven voor het Internationaal Centrum voor de Beslechting van
Internationale Investeringsgeschillen (ICSID) en op de exclusiviteit van de bevoegdheid van de Unie
op dit terrein. Daarnaast vragen zij of het voorgestelde kader niet raakt aan de bilaterale
investeringsovereenkomsten van Nederland met derde landen en willen zij ook graag weten welk
eigen voortgezet beleid de regering van plan is te voeren op het terrein van indirecte (portfolio)
investeringen.

lees meer
Dossier E120022 op de Europapoort

Ondervoorzitter vertegenwoordigt Eerste Kamer bij World Forum for Democracy

 1 november 2012 - Ondervoorzitter van de Eerste Kamer, de heer Kim Putters, heeft de Eerste
Kamer vertegenwoordigd bij het World Forum for Democracy. Dit forum over de staat van de
democratie wereldwijd vond plaats van 5 tot 11 oktober 2012  in Straatsburg. Daarbij stond zowel de
vraag centraal hoe nieuwe democratieën gevestigd kunnen worden wanneer daartoe van binnenuit
de roep klinkt, als de vraag hoe gevestigde democratieën hun kracht kunnen behouden of hervinden
in tijden waarin burgers de aansluiting met de politiek minder voelen.

De wereldconferentie, die door de Raad van Europa was georganiseerd, werd geopend met
speeches van onder meer de secretaris-generaal van de VN, de heer Ban Ki-moon, en
Nobelprijswinnaar voor de Vrede mevrouw Tawakkol Karman. Aan de conferentie namen
vertegenwoordigers deel uit parlementen wereldwijd, maar ook uit civil society. Er waren 1500
deelnemers uit 120 landen, die - verdeeld over vele sessies - in discussie gingen met 200 experts,
die allen vanuit eigen invalshoek de uitdagingen en opgaven voor nieuwe en bestaande
democratieën belichtten.

De heer Putters nam onder meer deel aan een expertbijeenkomst over het gebruik van social media.
Tijdens deze bijeenkomst, die in meer brede zin over het gebruik van digitale media in democratieën
ging, bleek het internationaal nog steeds erg uniek te zijn dat de Eerste Kamer als parlement volledig
online en per iPad is gaan werken. Tijdens de conferentie was ook aanwezig senator Tiny Kox, in zijn
hoedanigheid van fractievoorzitter Verenigd Europees Links bij de Parlementaire Vergadering van de
Raad van Europa. Hij hield tijdens de bijeenkomst een toespraak getiteld: Is representative
democracy in crisis?

lees meer
Toespraak van senator Tiny Kox

Signalering

Gesprek met directeur Europol op 4 december 2012

 23 oktober 2012 - De commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-raad gaat op 4 december aanstaande
in gesprek met Rob Wainwright, directeur van de Europese politiedienst Europol. De commissie zal
de directeur onder meer vragen naar de veranderde positie van dit Europese agentschap na de
inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009. Ook de effectiviteit van Europol,
de vormgeving van parlementaire controle op de activiteiten van het agentschap, de activiteiten die
Europol specifiek met betrekking tot Nederland heeft uitgevoerd in de laatste twee jaar en de
verwerking van persoonsgegevens komen in het gesprek aan de orde. De commissie heeft besloten
ook de leden van de commissie voor Veiligheid en Justitie voor het gesprek uit te nodigen.

lees meer
Besluit tot oprichting van Europol

Vragen over richtlijnvoorstel voor collectief auteursrechtenbeheer
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 31 oktober 2012 - De vaste commissie voor Veiligheid & Justitie stelt naar verwachting dinsdag 30
oktober 2012 twee brieven vast over het richtlijnvoorstel voor collectief auteursrechtenbeheer en
multi-territoriale muzieklicentieverlening voor online toepassingen in de interne markt. De fracties van
de VVD en D66 hebben op 23 oktober 2012 inbreng geleverd voor een brief aan de regering en een
brief aan de Europese Commissie. Naar verwachting zullen de brieven kort na de vergadering van 30
oktober a.s. openbaar zijn in Edossier E120025 op de Europapoort.

Met de voorgestelde richtlijn wil de Europese Commissie de werkwijzen van de meer dan 250
auteursrechtenorganisaties in de EU harmoniseren. Momenteel behandelt de Kamer ook een
nationaal wetsvoorstel over dit onderwerp, namelijk wetsvoorstel 31766 over het toezicht op
collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten. De commissie heeft eind
september de regering gevraagd hoe wetsvoorstel 31766 en het richtlijnvoorstel van de Europese
Commissie zich tot elkaar verhouden. Medio oktober heeft de regering hierop gereageerd en de
commissie besloot deze reactie bij de verdere behandeling van wetsvoorstel 31766 te betrekken.

lees meer
Edossier E120025 op de Europapoort
Toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten

Nieuwe Europese voorstellen

 25 oktober 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 41
Week 42
Week 43

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/edossier/e120025_voorstel_voor_een
http://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/31766_toezicht_op_collectieve
http://www.eerstekamer.nl/eu/intern_stuk/20121011/overzicht_com_voorstellen_week_41/document
http://www.eerstekamer.nl/eu/intern_stuk/20121019/overzicht_com_voorstellen_week_42/document
http://www.eerstekamer.nl/eu/intern_stuk/20121025/overzicht_com_voorstellen_week_43/document
http://www.euds.nl/eupdate/inschrijven
mailto:europapoort@eerstekamer.nl

