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Uitgelicht...

COSAC-Voorzittersbijeenkomst in teken van Ierse prioriteiten en toekomst van de Europese
Monetaire Unie (EMU)

 28 januari 2013 -  

Op 27 en 28 januari 2013 vond te Dublin de Voorzittersbijeenkomst van de commissies voor
Europese Zaken van de parlementen van de EU (COSAC) plaats. De delegatie van het Nederlandse
parlement bestond uit mevrouw Tineke Strik, voorzitter van de commissie voor Europese Zaken van
de Eerste Kamer en de heer René Leegte, vicevoorzitter van de commissie voor Europese Zaken
van de Tweede Kamer.

Sinds 1 januari 2013 is Ierland voorzitter van de Europese Unie. De bespreking van de prioriteiten
van het Ierse voorzitterschap, ingeleid door de Ierse minister voor Begroting, de heer Brendan
Howlin, stond als eerste inhoudelijke agendapunt op het programma. Het voorzitterschap staat in het
teken van groei, stabiliteit en werkgelegenheid. De Ieren zullen bijzondere aandacht besteden aan
onder andere de aanpak van de jeugdwerkloosheid, de realisatie van de Bankenunie en het vinden
van een oplossing voor het geschil rond het Meerjarig Financieel Kader voor 2014-2020.

Vervolgens werd het thema 'Toekomst van de EU: naar een echte Economische, Monetaire en
Politieke Unie' besproken met de Eurocommissaris voor Inter-institutionele relaties en Administratie,
de heer Maroš Šefčovič. De heer Šefčovič ging daarbij onder andere in op de rol die nationale
parlementen spelen in de democratische legitimatie van de Economische en Monetaire Unie (EMU).
Mevrouw Strik haakte hierop in tijdens het debat dat daarop volgde. Zij vroeg aandacht voor de
toegang tot informatie voor nationale parlementen, zodat parlementen besluiten, zoals deze die
worden genomen in het kader van de EMU, adequaat kunnen beïnvloeden en controleren. Zij
verzocht tot slot de Europese Commissie steun te verlenen bij de informatievoorziening aan nationale
parlementen, waaronder de toegang tot Raadsdocumenten.

Meerdere delegaties, waaronder de Nederlandse, drongen aan op een vervolg van de discussie over
de toekomst van de EMU tijdens de plenaire bijeenkomst van de XLIXe COSAC op 23-25 juni 2013.

https://www.euds.nl/print/eupdate/2012-2013/nr-7-0#art1321
https://www.euds.nl/print/eupdate/2012-2013/nr-7-0#art1322
https://www.euds.nl/print/eupdate/2012-2013/nr-7-0#art1327
https://www.euds.nl/print/eupdate/2012-2013/nr-7-0#art1325
https://www.euds.nl/print/eupdate/2012-2013/nr-7-0#art1324
https://www.euds.nl/print/eupdate/2012-2013/nr-7-0#art1323
https://www.euds.nl/print/eupdate/2012-2013/nr-7-0#art1326
https://www.euds.nl/print/eupdate/2012-2013/nr-7-0#art1328
http://www.eerstekamer.nl/eu/url/cosac_voorzittersbijeenkomst


Ook werd, na tussenkomst van de Nederlandse delegatie, bevestigd dat tijdens de plenaire
vergadering in juni de uitkomsten van het 19de COSAC-rapport inhoudelijk zullen worden besproken.

Nieuws uit de Kamer

Commissies sturen brief over toegang tot Raadsdocumenten

 1 februari 2013 - De commissies voor Immigratie & Asiel / JBZ-raad en voor Europese Zaken hebben
de minister van Buitenlandse Zaken gevraagd een inlognaam en een wachtwoord voor de EU-
extranet-database aan de griffie van de Eerste Kamer toe te zenden. Deze database bevat onder
meer Raadsdocumenten met het stempel Limité. De Eerste Kamer dringt al langere tijd aan op
toegang tot deze interne stukken en heeft vorige maand van de minister de toezegging gekregen dat
zij via de genoemde database deze toegang ook krijgt.

 

 

zie eerder
Parlement krijgt toegang tot Limité Raadsdocumenten (nieuwsbrief EUpdate nr. 6 - 2012 - 2013)
Eerste Kamer gaat over eigen website (nieuwsbrief EUpdate nr. 4 - 2010 - 2011)

Richtlijn tabak en tabaksproducten

 12 februari 2013 - De commissie voor VWS heeft enkele malen gesproken over de Richtlijn tabak en
tabaksproducten (COM(2012)788). Tot 4 maart 2013 kunnen de nationale parlementen eventuele
subsidiariteitsbezwaren aan de Europese Commissie kenbaar maken. De commissie besloot in haar
vergadering van 12 februari 2013 hiervan af te zien, aangezien slechts een minderheid van de
commissie (de fracties van VVD en PVV) negatief oordeelde over de subsidiariteit.

Wel stuurde de commissie op verzoek van de fracties van PvdA, SP en GroenLinks op 6 februari
2013 een brief aan de regering over de vrijstelling van sigaren, cigarillo's en pijptabak van de
bepalingen over de verpakking (grote gezondheidswaarschuwingen) en ingrediënten (geen
kenmerkende aroma's). De redenering hierachter is dat deze producten slechts door oudere
consumenten worden gebruikt. In de brief vragen de leden van deze fracties aandacht voor de
mogelijke gevolgen.

lees meer
Dossier E120054 op de Europapoort

Vragen aan regering en Europese Commissie over belastingontduiking

 12 februari 2013 - De vaste commissie voor Financiën heeft, in het kader van de behandeling van
een mededeling van de Europese Commissie getiteld 'Actieplan om de bestrijding van
belastingfraude en belastingontduiking te versterken', tijdens haar vergadering van 12 februari jl. twee
brieven vastgesteld met vragen aan zowel de regering als de Europese Commissie. Voor de brief aan
de regering is inbreng geleverd door fracties van PvdA, SP en GroenLinks. Aan de Europese
Commissie zijn door de fractie van SP en GroenLinks vragen gesteld over andere
constructiebestrijding en het Nederlandse vestigingsklimaat. 

lees meer
Dossier E120050 op de Europapoort

Commissie EUZA buigt zich over EU-toetreding van Kroatië

 5 maart 2013 - De Europese Unie heeft in december 2011 het Toetredingsverdrag met de Republiek
Kroatië ondertekend. Kroatië hoopt hiermee vóór 1 juli 2013 als 28ste lidstaat tot de Europese Unie te
kunnen toetreden. Voorwaarde voor de toetreding is de ratificatie van het verdrag door alle EU-
lidstaten en Kroatië. 

http://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20130201/brief_inzake_toegang_tot/document3/f=/vj6vfqt1iqwb.pdf
https://www.euds.nl/node/1318#art1310
https://www.euds.nl/node/949#art937
http://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20130206/brief_over_de_richtlijn_tabak_en/document3/f=/vj6xgfhmaijt.pdf
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e120054_voorstel_voor_een
http://www.eerstekamer.nl/eu/zoeken?_charset_=UTF-8&q=e120050


De commissie EUZA heeft een voorbereidend onderzoek over het voorstel van rijkswet tot
goedkeuring van de toetreding gepland op 5 maart 2013.  

lees meer
Wetsvoorstel 33.183 Goedkeuring van de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

Voorzitter commissie EUZA ontmoet nieuwe Roemeense minister van Buitenlandse Zaken

 12 februari 2013 - Op 12 februari 2013 ontving de voorzitter van de commissie EUZA, mevrouw
Tineke Strik, de recent aangetreden minister van Buitenlandse Zaken van Roemenië, de heer Titus
Corlățean. Eerste Kamerleden Maria Martens (CDA) en Tiny Kox (SP) waren tevens bij dit gesprek
aanwezig.  

De heer Corlățean was op uitnodiging van de minister van Buitenlandse Zaken, de heer Frans
Timmermans,  op 11 en 12 februari 2013 op bezoek in Nederland. De minister deed Nederland als
eerste EU-land aan. De minister wilde tijdens zijn bezoek graag een delegatie van de Eerste
Kamer spreken om het Roemeense standpunt over enkele actuele dossiers te kunnen toelichten. De
minister benadrukte tijdens het gesprek de goede economische banden tussen Roemenië en
Nederland. Aan de orde kwamen verder onder andere de conclusies van het Co-operatie- and
Verificatiemechanisme-rapport (CVM-rapport) van 30 januari 2013 en de eventuele toetreding van
Roemenië tot Schengen. De heer Corlățean gaf aan uit te kijken naar de verdere stappen in de
besluitvorming in de JBZ-Raad over de eventuele toetreding van Roemenië tot Schengen. Voorlopig
staat dit punt op de agenda van de JBZ-Raad van 7 en 8 maart 2013.

lees meer
Dossier E120028 op de Europapoort

Signalering

Commissies V&J en IMRO stellen vragen over voorstel inzake melding voorvallen
burgerluchtvaart

 20 februari 2013 - De commissies V&J en IMRO hebben het verordeningsvoorstel over de melding
van voorvallen in de burgerluchtvaart in behandeling genomen. Het voorstel van de Europese
Commissie bevat regels over de rapportage van gebeurtenissen in de burgerluchtvaart die (mogelijk)
een gevaar vormen voor de luchtverkeersveiligheid. Doel van de regels is het verbeteren van de
luchtverkeersveiligheid in de burgerluchtvaart door te verzekeren dat relevante informatie wordt
gerapporteerd, verzameld, beschermd, uitgewisseld, verspreid, geanalyseerd en waar nodig wordt
opgevolgd door gepaste veiligheidsmaatregelen. Ook bevat het voorstel regels voor de integratie van
deze informatie uit de databanken van lidstaten in een centrale Europese databank (Central
European Repository (CER)). Binnenkort verschijnt de brief van de commissies met vragen aan de
regering.

lees meer
Dossier E120052 op de Europapoort

Nieuwe Europese voorstellen

 14 februari 2013 - Voor de Europese werkzaamheden van de Eerste Kamer wordt wekelijks een
overzicht samengesteld van recent gepresenteerde Europese voorstellen. U treft hierbij links naar de
meest recente overzichten – verdeeld naar Directoraat-Generaal én naar de beleidsverantwoordelijke
commissie in de Eerste Kamer – aan. 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

http://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33183_goedkeuring_van_de
http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e120028_verslag_over_de_voortgang
https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e120052_voorstel_voor_een
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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.

http://www.eerstekamer.nl/eu/intern_stuk/20130201/overzicht_gepresenteerde_com/document
http://www.eerstekamer.nl/eu/intern_stuk/20130208/overzicht_gepresenteerde_com/document
http://www.eerstekamer.nl/eu/intern_stuk/20130214/overzicht_gepresenteerde_com/document
http://www.euds.nl/eupdate/inschrijven
mailto:europapoort@eerstekamer.nl

