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Uitgelicht...

Mondeling overleg met minister Dijsselbloem over Europese economische en monetaire
ontwikkelingen

 27 november 2012 - In vervolg op het mondelinge overleg van 23 oktober jl. spraken de commissies
Financiën en Europese Zaken op 27 november jl., ditmaal met de vers aangetreden minister van
Financiën, over de plannen uit het interim-rapport van Van Rompuy "Naar een echte economische en
monetaire unie". Diverse leden van de commissie benadrukten dat deze plannen erg vergaand waren
en waren benieuwd naar de visie van het  nieuwe kabinet op deze plannen. Minister Dijsselbloem gaf
aan dat sommige onderdelen - zoals de een aparte begroting voor het eurogebied - voor Nederland
maar ook andere lidstaten te ver gaan. Ook de voorgestelde "lidstaatcontracten" riepen vragen op.
Maar hij was wel voorstander van een versterkte positie van de begrotingscommissaris. Op de vraag
of de nieuwe regering wellicht meer vorm wil geven aan solidariteit met de zuidelijke landen en
minder het eigen belang op de voorgrond wil stellen antwoordde de minister dat het eigen belang van
Nederland nauwlettend in de gaten gehouden zal worden, maar dat het eigen belang veelal gelijk
loopt met het Europees belang. Bij stabilisering van de eurozone hoort ook het binnen boord houden
van Griekenland. Vermindering van de schuldenlast kan ook via andere wegen dan via het
kwijtschelden van schulden. De Griekse economie zal wel op enig moment weer concurrerend
moeten zijn, niet alleen door bezuinigingen maar ook door hervormingen en institutionele versterking,
want het maatschappelijke draagvlak voor een permanente geldstroom van noord naar zuid
ontbreekt.

Met betrekking tot de plannen voor een bankenunie, meldde de minister dat in eerste instantie het
toezicht op de banken wordt uitgewerkt. Alle banken moeten onder één toezichtsstelstel komen te
vallen, maar wel gefaseerd. Pas wanneer het Europese toezichtsstelstel staat is Nederland bereid te
praten over het collectiviseren van de risico's in een Europees resolutiestelsel.

De minister zegde een kabinetsvisie op de parlementaire betrokkenheid bij het pakket van Van
Rompuy toe.

Er is een verslag gemaakt van het mondelinge overleg dat op dit moment alleen nog als concept
beschikbaar is. 

https://www.euds.nl/print/eupdate/2012-2013/nr-5-0#art1306
https://www.euds.nl/print/eupdate/2012-2013/nr-5-0#art1300
https://www.euds.nl/print/eupdate/2012-2013/nr-5-0#art1298
https://www.euds.nl/print/eupdate/2012-2013/nr-5-0#art1299
https://www.euds.nl/print/eupdate/2012-2013/nr-5-0#art1301
https://www.euds.nl/print/eupdate/2012-2013/nr-5-0#art1302
https://www.euds.nl/print/eupdate/2012-2013/nr-5-0#art1304
http://www.eerstekamer.nl/eu/nieuws/20121023/mondeling_overleg_gevoerd_over
http://www.euds.nl/sites/www.euds.nl/files/bijlagen/121127ek_interiumrapport_van_rompuy_0.pdf
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Richtlijn Gendergelijkheid stuit op bezwaren Eerste en Tweede Kamer

 18 december 2012 - De Eerste en Tweede Kamer hebben op 18 december 2012 in een gezamenlijke
brief aan de Europese Commissie subsidiariteitsbezwaren geuit ten aanzien van de ontwerprichtlijn
Gendergelijkheid bij niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde bedrijven (COM (2012) 614).
Hoewel beide Kamers het belang van gelijkheid tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt
onderschrijven, betwist een meerderheid van zowel Eerste als Tweede Kamer de toegevoegde
waarde van Europees ingrijpen in bestaande nationale initiatieven ter verbetering van de man-
vrouwverhouding in de top van het bedrijfsleven. 

Het is te vroeg om te concluderen dat nationale initiatieven niet succesvol zijn, zoals de Europese
Commissie stelt, aangezien de meeste initiatieven nog in de kinderschoenen staan en nog niet de
kans hebben gehad hun effectiviteit te bewijzen. Niet aangetoond is bovendien dat de verschillende
nationale regelingen een dusdanig verstorende werking hebben, dat harmonisering van nationaal
beleid noodzakelijk is. Een algemene verplichting houdt daarnaast onvoldoende rekening met de
specifieke situatie van bedrijven. Ook is onduidelijk waarop het streefcijfer gebaseerd is dat 40% van
de niet-uitvoerende bestuurders vrouw dient te zijn.

In de Eerste Kamer gaven de fracties van de PvdA, GroenLinks en D66 te kennen zich niet te
scharen achter de subsidiariteitsbezwaren.

lees meer
Dossier E120047 op de Europapoort

Nieuws uit de Kamer

Eerste Kamer stelt Europese prioriteiten 2013 vast

 11 december 2012 - De Eerste Kamer heeft haar Europese prioriteiten 2013 op 11 december jl.
plenair vastgesteld. De prioritaire lijst voor 2013 bevat 25 EU-voorstellen, geselecteerd uit het
Werkprogramma 2013 en voorjaar 2014 van de Europese Commissie. Daarnaast heeft de Kamer ook
de lijst met nog niet gepubliceerde prioriteiten uit 2010, 2011 en 2012 heroverwogen en besloten
welke van deze prioriteiten zij bevestigt. Het gaat om 51 Europese voorstellen. Beide lijsten vormen
het huidige Europese werkprogramma van de Eerste Kamer voor het komende jaar.

De Eerste Kamer zal dit werkprogramma aanbieden aan de minister-president en de minister van
Buitenlandse Zaken. De regering zal worden verzocht om rekening te houden met de selectie, met
het oog op tijdige en adequate informatievoorziening over deze Europese voorstellen aan de Eerste
Kamer.

Zodra een Europees voorstel wordt gepubliceerd dat voorkomt op de prioritaire lijst, zal het
Commissievoorstel automatisch worden geagendeerd in de eerstvolgende vergadering van de
verantwoordelijke Kamercommissie. Deze bepaalt op dat moment of en hoe de wijze van
behandeling vorm zal krijgen. Het staat niet op voorhand vast dat voorstellen van deze lijst aan een
subsidiariteitstoets worden onderworpen of voor een parlementair voorbehoud in aanmerking komen.
Na publicatie van een voorstel zullen de commissies de mogelijk in te zetten
beïnvloedingsinstrumenten in overweging nemen. Veelal wordt gekozen voor het zenden van een
commissiebrief aan de Nederlandse regering en/of de Europese Commissie.

Bij alle in deze lijst voorkomende onderwerpen zullen elektronische dossiers worden aangelegd op de
Europapoort. Deze werkwijze sluit niet uit dat voorstellen die momenteel niet zijn opgenomen in het

http://www.eerstekamer.nl/eu/thema/eu_politieke_integratie
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e120034_voorstel_voor_een
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e120033_voorstel_voor_een
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e120032_europese
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e110092_voorstel_voor_een
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e110091_voorstel_voor_een
http://www.euds.nl/sites/www.euds.nl/files/bijlagen/2012-12-18_brief_aan_ec_met_subbezwaar.pdf
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e120047_voorstel_voor_richtlijn
http://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20121204/brief_inzake_werkprogramma_van_de/info
http://www.eerstekamer.nl/eu/nieuws/20121206/nieuwste_edossiers


Europese werkprogramma van de Eerste Kamer, na publicatie alsnog in behandeling kunnen worden
genomen door de Eerste Kamer.

lees meer
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Commissie I&A/JBZ vraagt naar samenhang regels passagiersgegevens

 18 december 2012 - De commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad heeft opnieuw vragen gesteld
aan de regering over het gebruik van passagiersgegevens. De commissie stelde deze vragen in het
kader van de behandeling van het voorstel voor een richtlijn over zogenaamde PNR-gegevens,
gegevens van passagiers op vluchten over bijvoorbeeld hun reisschema, wijze van betaling of
stoelnummer. Bijna twee jaar geleden publiceerde de Europese Commissie een voorstel voor een
richtlijn over het gebruik van deze PNR-gegevens in de strijd tegen terrorisme en zware criminaliteit.
Het gebruik van PNR kan een bijdrage leveren aan deze strijd, maar leidt ook tot veel discussie over
nut en noodzaak van grootschalige opslag van deze gegevens, mede in het licht van de bescherming
van persoonsgegevens. Aan deze discussie heeft de commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad
actief deelgenomen, met diverse brieven aan de Nederlandse regering en de Europese Commissie,
een werkbezoek aan Schiphol en een technische briefing door ambtenaren van de Europese
Commissie.

In haar meest recente brief vraagt de commissie de regering naar de samenhang tussen de
verschillende geldende en toekomstige regels over de verwerking en doorgifte van
passagiersgegevens. Daarbij verwijst zij naar het genoemde voorstel voor een richtlijn over PNR, de
PNR-overeenkomsten met de Verenigde Staten en Australië en de geldende en toekomstige
Europese regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. De precieze verhouding
tussen deze regels is de commissie onvoldoende duidelijk. Zij heeft de regering gevraagd haar
uiterlijk in februari 2013 te informeren over de overeenkomsten, verschillen en hiërarchie.

lees meer
Dossier E110005 op de Europapoort
zie eerder
Technische briefing over PNR (nieuwsbrief EUpdate nr. 3 - 2012 - 2013) Vragen over gebruik
passagiersgegevens voor grensbeheer (nieuwsbrief EUpdate nr. 12 - 2011 - 2012)

Commissie EUZA maakt kennis met nieuwe minister van Buitenlandse Zaken

 18 december 2012 - De commissie voor Europese Zaken heeft op 18 december 2012 kennisgemaakt
met de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken,  Frans Timmermans. De commissie besprak onder
andere de inzet van het huidige kabinet bij de Raad van Europa en het Europese Hof voor de
Rechten van de Mens en de toetreding van de EU tot het EVRM. Daarnaast besprak de commissie
met de minister onder meer de ontwikkeling van het Europese buitenlandbeleid en de rol van
nationale parlementen bij de democratische controle op EU-besluitvorming in een versterkte
Europese Monetaire Unie. 

lees meer
Themapagina op de Europapoort: politieke integratie & democratische controle
Themapagina op de Europapoort: Toetreding van de EU tot het Europees Verdrag van de Rechten
voor de Mens

Signalering

Nieuwe Europese voorstellen

 20 december 2012 - Voor 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

http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e120046_werkprogramma_2013_van_de
http://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20121218/brief_aan_de_minister_van/document3/f=/vj5kdk1l1a4u.pdf
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e110005_richtlijn_voor_het_gebruik
https://www.euds.nl/node/1285#art1276
https://www.euds.nl/node/1207#art1198
http://www.eerstekamer.nl/eu/thema/eu_politieke_integratie
http://www.eerstekamer.nl/eu/thema/toetreding_van_de_eu_tot_het


commissie besluit een Europees voorstel inhoudelijk te behandelen, 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 gebruik te maken van het contactformulier op de commissiepagina's van de
Europapoort.   

lees meer
Week 50
Week 51

Goede kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar

 20 december 2012 - Goede kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar/ 

A merry Christmas and a happy New Year

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/20121214/overzicht_com_voorstellen_week_50/document
http://www.eerstekamer.nl/eu/intern_stuk/20121220/overzicht_com_voorstellen_week_51/document
http://www.euds.nl/eupdate/inschrijven
mailto:europapoort@eerstekamer.nl

