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Uitgelicht...

Kamer overlegt met deskundigen over Mensenrechtenhof

 16 februari 2012 - De leden van de Eerste Kamer bereiden zich voor op een beleidsdebat over het
Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) en de eventuele toetreding van de EU tot het
Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM). Hiertoe voerden zij op dinsdag 7 februari
een gesprek met een aantal vooraanstaande deskundigen op dit gebied, zowel uit de praktijk van de
rechtspraak als de wetenschap. De deskundigen waren de heer Corstens, President van de Hoge
Raad, mevrouw Thomassen van de commissie mensenrechten van de Adviesraad Internationale
Vraagstukken en oud-rechter bij het EHRM, de heer Zwart, hoogleraar Rechten van de Mens in
Utrecht, en de heer Lawson, hoogleraar Europees Recht in Leiden.

In het gesprek, waarvan het verslag binnenkort zal worden gepubliceerd, kwam de zakenlast van het
Hof in Straatsburg aan de orde, maar ook meer politieke vraagstukken met betrekking tot het
functioneren van het Hof. Diverse mogelijkheden voor het verminderen van de zaaklast werden
besproken. De meer politieke kwesties betroffen onder andere de toegang tot het Hof, de aard van de
zaken die aan het Hof worden voorgelegd, de verhouding tussen de rechtspraak door het Hof en die
in de lidstaten, de vraag in hoeverre de rechtsordes in de lidstaten conform het EVRM zijn, alsook de
rol van het Comité van Ministers van de Raad van Europa.

Het debat in de Eerste Kamer over deze onderwerpen vindt op 13 maart 2012 plaats en zal gevoerd
worden met de ministers van Veiligheid en Justitie, van Buitenlandse Zaken en van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties.   

lees meer
Themapagina Toetreding van de EU tot het EVRM

Nieuws uit de Kamer

Nadere vragen gesteld over kabinetsvisie energievoorzieningszekerheid

 20 februari 2012 - De gepresenteerde kabinetsvisie op energievoorzieningszekerheid en
internationale samenwerking is niet op alle punten overtuigend, zo vinden de leden van de vaste
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commissies voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking en voor
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Verschillende fracties hebben daarom, naar aanleiding
van de op 19 december 2011 gepresenteerde visie, de regering enkele nadere vragen voorgelegd.

De leden van de PVV-fractie willen onder andere weten of de regering denkt dat het raadzaam is te
investeren en samen te werken met partners in de Noord-Afrikaanse regio, nu er een reële kans
bestaat dat islamitische groeperingen een stempel gaan drukken op de politieke toekomst van deze
regio. De leden van de PVV-fractie doelen bijvoorbeeld op het samenwerkingsverband dat de EU is
aangegaan met Marokko betreffende het Mediterranean Solar Plan.  De leden van de D66-fractie
willen graag weten hoe het Nederlandse bedrijfsleven en de Nederlandse overheid betrokken zijn bij
het Desertec-project in Noord-Afrika en welke overige buitenlandse energieprojecten de Nederlandse
regering op dit moment steunt. In de brief kunt u kennisnemen van de overige vragen.  

lees meer
Dossier E110045 op de Europapoort

Commissie I&A/JBZ wacht BNC-fiche over voorstellen bescherming persoonsgegevens af

 7 februari 2012 - De commissies voor Immigratie & Asiel/ JBZ-Raad en Veiligheid en Justitie hebben
op 7 februari 2012 gesproken over de recent gepubliceerde voorstellen van de Europese Commissie
voor een nieuw regelgevend kader inzake de bescherming van persoonsgegevens. De Europese
Commissie constateert dat de beginselen waarop de huidige regels zijn gebaseerd weliswaar nog
steeds geldig zijn, maar dat de regels zelf niet meer volstaan in dit digitale tijdperk met elkaar snel
opvolgende technologische ontwikkelingen. Het nieuwe kader dat de Commissie nu voorstelt, moet
de geldende richtlijn bescherming persoonsgegevens uit 1995 en een kaderbesluit uit 2008
vervangen. Het pakket van de Europese Commissie bestaat uit een algemene verordening en uit een
richtlijn die betrekking heeft op de bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt in het
kader van politiële en justitiële activiteiten. Belangrijke elementen van de voorstellen - met name van
de verordening - zijn het 'recht om vergeten te worden', versterking van de onafhankelijkheid en
bevoegdheden van nationale toezichthouders voor gegevensbescherming, invoering van een
algemene verplichting om zogenaamde datalekken onverwijld te melden en introductie van een 'one-
stop-shop' systeem van toezicht voor bedrijven met vestigingen in meerdere EU-lidstaten.

De commissies wachten af hoe de regering de voorstellen beoordeelt in een BNC-fiche (BNC staat
voor beoordeling nieuwe Commissievoorstellen) alvorens te beslissen of de commissies de
voorstellen in behandeling nemen.

lees meer
Dossier E120003 op de Europapoort
Dossier E120004 op de Europapoort

Nieuws uit Europa

COSAC-voorzittersconferentie in teken van prioriteiten in klimaat- en energiebeleid en
schuldencrisis

 30 januari 2012 - Onder Deens voorzitterschap vond in Kopenhagen op 29 en 30 januari 2012 de
voorzittersconferentie van de commissies voor Europese aangelegenheden uit de nationale
parlementen van de EU-lidstaten (COSAC) plaats. Deze voorzittersvergadering is een voorbereiding
op de plenaire conferentie die van 22 tot en met 24 april 2012 zal plaatsvinden. De Nederlandse
delegatie bestond uit mevrouw Strik, voorzitter van de vaste commissie voor Europese
Samenwerkingsorganisaties van de Eerste Kamer, en de heer Van Bommel, vicevoorzitter van de
vaste commissie Europese Zaken van de Tweede Kamer. 

Op de agenda van de COSAC-bijeenkomst stonden twee hoofdpunten: enerzijds de prioriteiten van
het klimaat- en energiebeleid voor 2020 en anderzijds de aanpak van de schuldencrisis en de
democratische controle daarop.

Mevrouw Hedegaard, Eurocommissaris inzake Klimaat, sprak over een geïntegreerde benadering
van de economische crisis en de doelstellingen van het klimaat- en energiebeleid. Zij wees met name
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op kansen in energie-efficiëntie, die ook een positief effect kunnen hebben op groei en
werkgelegenheid. Tijdens het debat dat daarop volgde vroeg mevrouw Strik onder andere naar het
standpunt van de Europese Commissie over de risico's van CO2-opslag en kernenergie. De
Eurocommissaris benadrukte dat de keuze voor kernenergie bij de lidstaten lag, maar dat de
Commissie de volgens haar nodige maatregelen neemt voor het garanderen van de veiligheid. Met
betrekking tot CO2 zullen binnenkort Europese initiatieven van start gaan die de verschillende
methodes van opslag demonstreren en die de financiering van de opslag mogelijk moeten maken,
aldus de Eurocommissaris.

Eurocommissaris Šefčovič, belast met Inter-Institutionele Relaties, besprak de
verschillende maatregelen die zijn genomen in de aanpak van de schuldencrisis en die tot herstel van
de economische groei moeten leiden. Daarbij pleitte hij voor een meer Europese aanpak van de
schuldencrisis. Centraal in zijn toespraak en in het debat met de afgevaardigden van de nationale
parlementen stond ook het nieuwe intergouvernementele Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en
governance in de Economische en Monetaire Unie. Een aantal landen sprak zich uit om de in artikel
13 van dit verdrag genoemde nieuwe interparlementaire conferentie, die onder andere het
budgettaire beleid zal bespreken, in COSAC-verband te organiseren.

Signalering

Werkbezoek aan Brussel in het licht van het thema 'Europa, quo vadis?'

 16 februari 2012 - Een delegatie van Eerste Kamerleden brengt jaarlijks, mede ter voorbereiding op
de Algemene Europese Beschouwingen, een bezoek aan Brussel. Dit jaar staat het bezoek, dat
plaats zal vinden op 4 en 5 maart 2012, in het teken van het thema 'Europa, quo vadis?'. De
delegatie, bestaande uit Leden van de commissies ESO, FIN en BDO, wil gesprekken voeren over de
mogelijke institutionele gevolgen van de financieel en economische crisis en de institutionele
dimensie van het Europese buitenlands- en veiligheidsbeleid. Op het programma staan dit jaar
gesprekken gepland met de heer De Gooijer, Permanent Vertegenwoordiger van Nederland bij de
Europese Unie, de heer Van Rompuy, Voorzitter van de Europese Raad, de heer Šefčovič,
Eurocommissaris inzake Inter-Institutionele Relaties en Administratie, de heer Rehn,
Eurocommissaris inzake de Economische en Monitaire Unie en de Euro, de heer Everts, lid van het
kabinet van Hoge Vertegenwoordiger Ashton, leden van de AFCO-commissie en Nederlandse
Europarlementariërs.

Nieuwe Europese voorstellen

 16 februari 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 5
Week 6
Week 7

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

http://www.eerstekamer.nl/eu/intern_stuk/20120202/overzicht_com_voorstellen_week_5/document
http://www.eerstekamer.nl/eu/intern_stuk/20120210/overzicht_com_voorstellen_week_6/document
http://www.eerstekamer.nl/eu/intern_stuk/20120216/overzicht_com_voorstellen_week_7/document
http://www.euds.nl/eupdate/inschrijven


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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