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Uitgelicht...

Aandacht Eerste Kamer voor tot de EU toetredend Kroatië

 18 februari 2013 - De Voorzitter van de Eerste Kamer, Fred de Graaf, heeft op uitnodiging van de
Voorzitter van het Parlement van Kroatië, Josip Leko, op 18 en 19 februari 2013 een officieel bezoek
gebracht aan Kroatië. Het bezoek stond in het teken van de naderende toetreding van Kroatië tot de
Europese Unie. Behalve met zijn Kroatische collega en leden van het Kroatische parlement had de
Kamervoorzitter ontmoetingen met de President van Kroatië, Ivo Josipović, de minister-president,
Zoran Milanović, de minister van Buitenlandse Zaken, Vesna Pusic, en de President van de Hoge
Raad, Branko Hrvatin. Tijdens zijn bezoek werd de heer De Graaf begeleid door de Griffier van de
Eerste Kamer, Geert Jan Hamilton, en stafmedewerker Saskia van Genugten, alsook de
Ambassadeur van Nederland in Kroatië, Stella Ronner-Grubacic, en de Ambassadeur van Kroatië in
Nederland, Vesela Mrden Korac.

De Kamervoorzitter informeerde zijn gesprekspartners over het ratificatieproces dat nu in de Staten-
Generaal plaats vindt. Van Kroatische kant is informatie verstrekt over de laatste ontwikkelingen
rondom de tien belangrijkste actiepunten uit het tweede monitoringsrapport van 10 oktober 2012 van
de Europese Commissie.

De Graaf benadrukte dat het monitoringmechanisme juist op verzoek van Nederland is ingesteld.
Nederland heeft zich in de toetredingsfase 'strict, maar fair' willen opstellen. Daarbij geldt het
uitgangspunt 'pacta sunt servanda'. De Nederlandse regering heeft tevredenheid uitgesproken met
de uitvoering van het monitoringmechanisme. De Graaf zei onder de indruk te zijn van de wijze
waarop het voldoen aan de eisen van de rechtsstaat en democratie voor de Kroaten van een 'zaak
van het hoofd' tot 'een zaak van het hart' is geworden. In Kroatië is het besef geworteld dat het
voldoen aan de toetredingsvoorwaarden niet een technische zaak is, maar een proces om de
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Kroatische samenleving beter te maken. De bevolking wil dat regering en parlement voortgaan op de
ingeslagen weg en dat Kroatië ook na de toetreding aan alle eisen blijft voldoen. De Kroatische
functionarissen spraken grote waardering uit voor de steun die Nederland Kroatië in de
toetredingsfase heeft gegeven. Zij spraken de hoop uit dat beide landen binnen de EU sterke
partners worden en ook bilateraal de economische, politieke en culturele betrekkingen verder
verstevigen. Verwacht wordt dat de toetreding van Kroatië tot de Europese Unie op 1 juli 2013 een
feit zal zijn.

De Voorzitter van de Eerste Kamer had voorts gesprekken met Nederlanders die als ondernemer of
anderszins in Kroatië actief zijn. Hij bracht ook een bezoek aan de kustplaatsen Opatija en Rijeka,
waar hij gastvrij werd ontvangen door regionale en lokale bestuurders. In Rijeka bezocht De Graaf
een van de grote scheepswerven die geprivatiseerd wordt en een Nederlands bedrijf in
scheepvaarttechnologie dat gebruikmaakt van de kennis van jonge Kroatische
scheepvaartingenieurs. Dankzij een fusie met een Kroatische onderneming kon de Nederlandse
kennis op dit vlak worden aangevuld. Het bezoek van de Nederlandse Kamervoorzitter trok veel
aandacht in de Kroatische media.

Stand van zaken toetredingsverdrag

Op 5 februari heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot goedkeuring van het toetredingsverdrag
aanvaard. De commissie Europese Zaken van de Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel onmiddellijk
daarna, op 12 februari, in procedure genomen. Op 5 maart 2013 is door de fractie van de SP voor het
verslag inbreng geleverd. De regering zal gevraagd worden om spoedige beantwoording van de in
het verslag gestelde vragen. De commissie streeft naar plenaire afronding van de behandeling van dit
wetsvoorstel op 26 maart 2013 (inclusief eventuele stemmingen) en neemt nog een nader besluit
over de precieze wijze van plenaire afdoening.

lees meer
Goedkeuringswet toetreding Kroatië
Dossier E110069 op de Europapoort

Debat Economische en Monetaire Unie

 26 februari 2013 - De Eerste Kamer heeft met minister-president Rutte en minister Dijsselbloem van
Financiën gedebatteerd over de toekomst van de Economische en Monetaire Unie (EMU). Dit debat
werd gevoerd naar aanleiding van het rapport van de heer Van Rompuy  'Naar een echte
economische en monetaire unie'. In april 2013 spreekt de Eerste Kamer over de Nederlandse positie
in de EU in breder verband tijdens de Algemene Europese Beschouwingen.

Europa van twee snelheden 
Senator Van der Linden (CDA) gaf aan de plannen van Van Rompuy in grote lijnen te steunen en
spoorde de regering aan tempo te maken bij het uitvoeren hiervan. Volgens Van der Linden is de
centrale vraag in het debat over de EU: "Is de EU in staat om een eenduidige, alle lidstaten
omvattende Unie te vormen of wordt het een Europa van twee snelheden?" Van der Linden
onderstreepte het belang van de brug naar het Verenigd Koninkrijk enerzijds en van de
samenwerking tussen Parijs en Berlijn anderzijds. Minister-president Rutte gaf aan  dat er inderdaad
een risico is van 'Europa van twee snelheden', maar dat er alles moet worden gedaan wat
redelijkerwijs mogelijk is om het VK er bij te houden.

Toekomstvisie van het kabinet
Senator Reuten (SP) gaf aan dat zijns inziens de regeringen en parlementen van de Europese
lidstaten, samen met de Europese Commissie en het Europees Parlement blaam treffen voor het
naar zijn mening onvoldoende doordacht en overhaast invoeren van de euro. Reuten uitte zijn
bezorgdheid over de bereidwilligheid van de regering om mee te gaan in de plannen van Van
Rompuy, zonder zelf eerst een vastomlijnde visie vast te stellen voor de toekomst van de EMU.
Volgens Reuten is het hoofdprobleem van de EMU dat deze niet gedragen wordt door een Europese
democratie en solidariteit.
 
Ook senator De Boer (GroenLinks) vroeg om een visie van de regering op Europa. Daarnaast vroeg
zij de minister-president naar de mogelijkheden voor duurzame groei. Minister-president Rutte gaf
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hierop aan dat het kabinet onverkort blijft inzetten op het verduurzamen van energie en klimaat en dat
het kabinet hierover begin april zal rapporteren in het Nationaal Hervormingsprogramma.
 
Weeffouten
Senator De Lange (OSF) - mede namens de PvdD sprekend -  merkte op dat de weeffouten in de
EMU nu met terugwerkende kracht moeten worden rechtgebreid tegen exorbitante financiële kosten.
De Lange uitte sterke kritiek op de voorstellen van Van Rompuy. De Lange: "Onze fracties vrezen
met grote vreze dat de huidige economische crisis misbruikt wordt om via de beproefde methode van
relatief kleine en tamelijk onschuldig ogende stapjes te komen tot een centralistisch Europa waaraan
de bevoegdheden van nationale staten worden opgeofferd." De senator vroeg minister Dijsselbloem
hoe hij zijn positie als minister van Financiën enerzijds en zijn positie als voorzitter van Eurogroep
anderzijds verwacht in te vullen. Minister Dijsselbloem achtte dit volstrekt ondeelbaar: "Als men mij
ooit betrapt dat ik als voorzitter van de Eurogroep ander dingen zeg dan als minister van Financiën in
Nederland, dan moet men mij onmiddellijk naar de Kamer halen." Verder merkte Dijsselbloem op dat
de Eurogroep zijns inziens niet een nieuwe institutie moet worden, naast de Raad van Ministers of de
Europese Commissie.
 
Waardengemeenschap
Senator Postema (PvdA) gaf aan dat zijn fractie de wens steunt om te komen tot een routekaart voor
het voltooien van de EMU. Senator Postema betoogde dat er in de discussie over de toekomst van
de EU niet alleen moet worden gekeken naar de economische aspecten, maar dat vooral de EU als
waardengemeenschap centraal moet staan. Postema: "Een Europadebat in crisistijd lijkt soms wel op
een debat van louter economen. En dat is een slechte zaak, want het gaat om veel meer."
 
Draagvlak voor de unie
Senator De Graaff (PVV) gaf aan dat het rapport van de heer Van Rompuy zijns inziens volkomen
voorbij gaat aan het feit dat een meerderheid van de burgers in Europa een economische, monetaire
unie onwenselijk vindt. De Graaff: "De ineenstorting van de EU is net zo onvermijdelijk als de
ineenstorting van de Sovjet Unie." Senator De Graaff vroeg waarom er een zogeheten European
Semester Officer wordt aangesteld, met als taak te controleren of en hoe de ministeries de
aanbevelingen uit Brussel uitvoeren. Minister-president Rutte gaf aan dat het instellen een dergelijke
rapporteur volstrekt voor de hand ligt en dat op die manier de informatie-uitwisseling wordt
vergemakkelijkt en er rekening gehouden kan worden met specifieke nationale omstandigheden. 
 
Volgens senator Ester (ChristenUnie) gaat het rapport van Van Rompuy te weinig over de
democratische legitimiteit en verantwoording. Bovendien worden er volgens Ester veel te grote
stappen in veel te korte tijd genomen en ontbeert met name het kabinet een inhoudelijke visie. Ester
stelde dat met de verschuiving van het Europees Semester, de rol van de Staten-Generaal in de
besluitvormingscyclus wordt beperkt. Bovendien is de invloed van de Eerste Kamer en Tweede
Kamer op de het agenderen van onderwerpen in Brussel beperkt.
 
Euro als middel voor integratie en welvaart
Senator Backer (D66) stelde: "De euro kan nooit de ziel zijn van de EU, maar is wel een middel voor
integratie en welvaart in Europa." Ten aanzien van het Meerjarig Financieel Kader (het akkoord
waarin de Europese financiële kaders voor de periode van 2014-2020 zijn vastgesteld)  pleitte
senator Backer voor meer eigen middelen voor de EU waardoor er een gezonde rolverdeling en
verantwoordelijkheid kan worden opgebouwd.  
 
Senator De Grave (VVD) merkte op dat de voorgestelde 'interventieladder' met een versterkte
Eurocommissaris de nationale  soevereiniteit beperkt, maar dat dit onvermijdelijk is bij internationale
afspraken. Volgens De Grave moet de Bankenunie er komen, maar wel prudent en stapsgewijs. Ook
haalde De Grave de rol aan van nationale parlementen in de begrotingscyclus en vroeg hij het
kabinet om meer inzicht over haar inzet bij de gesprekken die hierover worden gevoerd. De minister-
president gaf aan dat hij verwacht dat het mogelijk is om het begrotingsrecht van het nationaal
parlement te waarborgen binnen het Europese semester. De mogelijkheden hiervoor worden
momenteel onderzocht.
 

Nieuws uit de Kamer



Kosovo ontvangt Voorzitter van de Eerste Kamer

 19 februari 2013 - Op uitnodiging van de Kosovaarse Parlementsvoorzitter, Jakup Krasniqi, verbleef
de Voorzitter van de Eerste Kamer, Fred de Graaf, op 19 en 20 februari in Kosovo. Vijf jaar na het
unilateraal uitroepen van een onafhankelijke staat, gaven verschillende parlementsleden en
regeringsvertegenwoordigers hun visie op de ontwikkelingen in dit jonge land. Daarnaast sprak De
Graaf onder andere met verschillende Nederlanders werkzaam in Kosovo en met vertegenwoordigers
van de minderheden in het land.
 
De Kosovaren benadrukten meermaals dat Kosovo de financiële en materiële steun van
internationale partners zoals Nederland, hard nodig heeft. Krasniqi, maar ook Presidente Atifete
Jahjaga, Vice-Premier Slobodan Petrovic en oppositieleider Isa Mustafa maakten duidelijk dat er in
hun ogen maar één mogelijk toekomstscenario voor hun land is: integratie in de Europese en
Atlantische instellingen. De realiteit is echter dat, terwijl 98 landen Kosovo inmiddels erkennen,
buurland Servië alsook vijf lidstaten van de Europese Unie Kosovo nog altijd beschouwen als een
Servische provincie. Deze status heeft grote gevolgen voor de participatie van Kosovo in
internationale fora. De Voorzitter van de Eerste Kamer onderstreepte daarom het belang van een
constructieve dialoog met Servië en riep de autoriteiten op goede relaties in de regio te onderhouden.
Hij schetste daarbij ook een duidelijke rol voor het parlement: waar regeringen er niet uit komen,
kunnen contacten tussen parlementen het proces vooruit helpen.
 
Ondanks de uitgesproken ambitie om een goed functionerend “Kosovo” te creëren - een multi-
etnische staat -, kwam de vraag “waar zijn de Kosovaren?’ herhaaldelijk terug in de gesprekken die
de Voorzitter voerde. Eén van de Ondervoorzitters van het Kosovaarse parlement – aanhanger van
de Albanese nationale partij – sprak over de noemer “Kosovo” als over een lege huls. De Albanees-
Kosovaren zijn met 88 procent de meerderheid in het land. Tijdens zijn korte verblijf bezocht De Graaf
ook de Servische enclave Gracanica en legden volksvertegenwoordigers van de Bosnische
minderheid de delegatie uit hoe zij hun rechten (en plichten) interpreteren. Stevige discussie werd
gevoerd over het huidige systeem waarin minderheden disproportioneel zijn vertegenwoordigd in het
parlement en waarbij de opbouw van etnische enclaves wordt aangemoedigd. Het doel, aldus De
Graaf, zou juist moeten zijn om een nationale identiteit te vormen en niet te blijven steken in politiek
gebaseerd op cultureel-etnische verschillen. Hij voegde daaraan toe dat in een democratie, waarbij
de meerderheid van vandaag de minderheid van morgen kan zijn, het uiteindelijk gaat om de
legitimiteit van het gehele parlement.
 
Veel van de gesprekspartners van de Voorzitter maakten deel uit van de naoorlogse generatie (1999
Kosovo oorlog). Kosovo heeft de jongste bevolking van Europa, met meer dan de helft van de
inwoners onder de 25 jaar oud. Het benutten van dit “menselijk kapitaal” werd door De Graaf
gekenschetst als waarschijnlijk de grootste uitdaging voor het land. De Kosovaren zelf hekelden
daarbij de restricties die zij ondervinden in het volgen van opleiding of het vinden van werk buiten de
grenzen van Kosovo.
 
De Nederlandse delegatie bracht ook een bezoek aan de historische vestingstad Prizren waar in de
afgelopen jaren een grote Nederlandse zinkfabriek is geopend. Nederlandse ondernemers spraken
waardering uit aan het adres van de Nederlandse ambassadeur in Kosovo, Robert Bosch, en de
Kosovaarse ambassadeur in Nederland, Nexhmi Rexhepi, voor de wijze waarop zij ten gunste van
beide landen economische diplomatie bedrijven. 

Voorzitter van de Eerste Kamer sluit bezoek aan Zuidoost Europa af in Roemenië

 21 februari 2013 - Van 21 tot 23 februari bezocht de Voorzitter van de Eerste Kamer, Fred de Graaf,
de Roemeense hoofdstad Boekarest. Hiermee sloot hij een zesdaagse reis in Zuidoost Europa af.
Tijdens dit laatste bezoek ontmoette De Graaf, naast parlementaire commissies en ministers, de
Roemeense Senaatsvoorzitter, Crin Antonescu, de Voorzitter van het Roemeense Huis van
Afgevaardigden, Valeriu Zgonea, en de President van Roemenië, Traian Băsescu. Voorts sprak hij
met vertegenwoordigers van het Nederlandse bedrijfsleven over de kansen en de uitdagingen in dit
relatief nieuwe EU-land en bracht hij een bezoek aan het zeer moderne Commando- en
Controlecentrum van de Roemeense Grenspolitie.
 



De presentatie van de organisatie en werkzaamheden van de grenspolitie houdt verband met de
Roemeense wens om zo spoedig mogelijk tot het Schengenverdrag toe te treden. Een dergelijke
toetreding zou de Roemenen de verantwoordelijkheid geven over meer dan 2000 kilometer EU-
buitengrens. Hoewel Roemenië hiervoor technisch gezien aan alle eisen voldoet, houdt Nederland
deze stap tot dusver tegen door te wijzen op de gebreken in de (naleving van de) rechtsstaat. De
Roemenen willen graag dat begin maart in Brussel wederom gestemd wordt over dit punt. Zowel de
Voorzitter als zijn gesprekspartners onderstreepten dat het openlijk en eerlijk adresseren van dit
gevoelige onderwerp de juiste manier is om tot een oplossing te komen. Voor De Graaf was duidelijk
dat het verschil van mening uiteindelijk niet zozeer ligt in het beoogde einddoel, maar met name in de
snelheid waarmee Roemenië in het Schengengebied wordt opgenomen.
 
De Voorzitter benadrukte, net als zijn Roemeense collega’s, dat het Schengendossier niet onnodig
moet drukken op andere aspecten van de bilaterale relatie. Economisch gezien is Nederland de
eerste investeerder in het land en De Graaf prees het Roemeense economisch potentieel. Als een
van de meest prominente voorbeelden van wederzijds voordelige coöperatie werd een mogelijke
samenwerking tussen de haven van Rotterdam en de haven van Constanța genoemd. Onder andere
door het beter op elkaar laten aansluiten van het beheer van de Rijn en de Donau zouden deze
havens de Noordzee met de Zwarte Zee kunnen verbinden. Dit zou bevorderlijk zijn voor de
Europese Unie in haar geheel, maar voornamelijk ook voor de Nederlandse en de Roemeense
burger. Bijzondere aandacht was er in de gesprekken ook voor de rol van de nationale parlementen
bij de controle op het economische en financiële beleid binnen de Europese Unie.
 
Met het bezoek werd de bilaterale vriendschap onderstreept. De Voorzitter en zijn counterpart prezen
hierbij ook de positief-constructieve houding van de Nederlandse ambassadeur in Boekarest, Matthijs
van Bonzel, en de Roemeense ambassadeur Ireny Comaroschi in Den Haag. 
 
lees meer
Voorzitter commissie Europese Zaken (EUZA) ontmoet nieuwe Roemeense minister van
Buitenlandse Zaken
Dossier E120028

Richtlijn tabaksproducten moet roken door jongeren ontmoedigen

 26 februari 2013 - De staatssecretaris van VWS heeft op 26 februari 2013 gereageerd op de vragen
van de fracties van PvdA, SP en GroenLinks over de Richtlijn tabak en tabaksproducten (EK 33.522,
A). Deze fracties vroegen op 6 februari aandacht voor de mogelijke gevolgen van de vrijstelling van
sigaren, cigarillo's en pijptabak van de bepalingen over de verpakking (grote
gezondheidswaarschuwingen) en ingrediënten (geen kenmerkende aroma's).

De Europese Commissie is van mening dat deze vrijstelling gerechtvaardigd is omdat de richtlijn met
name bedoeld is om jongeren tegen de gevaren van het roken te beschermen en het marktaandeel
van de vrijgestelde producten bovendien zeer beperkt is. De regering onderschrijft in haar reactie van
26 februari 2013 de door de Europese Commissie gekozen invalshoek. Wel pleit de regering voor het
op Europees niveau ontwikkelen van wetenschappelijk onderbouwde criteria, op grond waarvan
ingrediënten in de toekomst al dan niet aan tabak mogen worden toegevoegd. Deze criteria zouden
dan voor alle tabaksproducten moeten gelden, om de schijn te vermijden dat bepaalde producten
minder schadelijk zijn.

De fracties van PvdA, SP en GroenLinks juichten het ontvangen regeringsstandpunt toe. De brief van
de staatssecretaris is door de commissie op 5 maart 2013 voor kennisgeving aangenomen.  

lees meer
Dossier E120054 op de Europapoort

Voorstellen netwerkbeveiliging in behandeling genomen door commissie I&A/JBZ

 26 februari 2013 - De commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-raad heeft twee voorstellen van de
Europese Commissie over netwerk- en informatiebeveiliging in behandeling genomen. Het betreft
een gezamenlijke mededeling van de Europese Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de
Europese Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en een voorstel voor een richtlijn die
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beoogt een hoog gemeenschappelijk niveau van netwerk- en informatiebeveiliging in de Europese
Unie te waarborgen. In de mededeling constateren de Europese Commissie en de hoge
vertegenwoordiger dat de digitale wereld ('cyberspace') kwetsbaar is. Er is sprake van een groeiend
aantal incidenten met cyberbeveiliging en de methoden van cybercriminelen worden steeds
geraffineerder. De mededeling beschrijft de beginselen waarop het cyberbeveiligingsbeleid van de
Europese Unie berust en schetst vijf strategische prioriteiten. Het genoemde voorstel voor een
richtlijn vormt de kernactie van de mededeling. Doel van de voorstellen is de digitale omgeving in de
Europese Unie de veiligste in de wereld te maken. De commissie is voornemens na ontvangst van
het BNC-fiche schriftelijk in overleg te treden met de regering en mogelijk ook de Europese
Commissie.

lees meer
Dossier E130010 op de Europapoort
Dossier E130011 op de Europapoort

Schriftelijk overleg over 'Een andere kijk op onderwijs'

 26 februari 2013 - De commissie OCW heeft eind januari 2013 vragen gesteld aan de minister van
OCW over de eind 2012 gepresenteerde Europese Mededeling 'Een andere kijk op onderwijs:
investeren in vaardigheden voor betere sociaal-economische resultaten' (EK 33.530, A). De
mededeling heeft tot doel de snelheid en omvang van de hervormingen binnen de EU en lidstaten te
vergroten, zodat zowel de economische groei als de stijging van banen voor hoogopgeleiden in de
toekomst worden gedragen door kwalitatief hoge vakkundigheid.

In de mededeling wijst de Commissie een aantal strategische prioriteiten aan voor de lidstaten en
voor de EU, waaronder het versterken van de beheersing van vreemde talen. Over dit laatste punt
heeft de commissie de minister een tweetal vragen voorgelegd. Allereerst vroeg zij de minister of zij
voornemens is Engels als verplicht examenvak uit te breiden van MBO4-niveau naar MBO3-niveau.
De minister gaf aan dat zij het generiek verplicht stellen van twee vreemde talen in het mbo te ver
vindt gaan, omdat dit zou kunnen leiden tot ongewenste uitval en ten koste gaat van de gewenste
extra aandacht voor de beheersing van de Nederlandse taal en de vakbekwaamheid.

Ook stelde de commissie vragen over de opvatting van de regering met betrekking tot het
onderwijzen in en het examineren van Duits als tweede vreemde taal. De minister markeerde dat zij
het belang van een tweede vreemde taal - en in het bijzonder het Duits - niet onderschat. Als het
beroep dit vereist, kan Duits worden opgenomen als verplicht onderdeel of als examenvak.
Onderwijsinstellingen hebben op basis van de landelijke kwalificatie-eisen de ruimte om het
onderwijsprogramma af te stemmen op de regionale context of op een met de sociale partners
opgesteld beroepsprofiel.

lees meer
Edossier E120049 op de Europapoort

Werkbezoek Eerste Kamer in Brussel

 4 maart 2013 - Een delegatie van zestien Eerste Kamerleden heeft zondag 3 en maandag 4 maart
een werkbezoek gebracht aan Brussel ter voorbereiding op de Algemene Europese
Beschouwingen in de Eerste Kamer met minister Timmermans van Buitenlandse Zaken op 16 april
2013. De delegatie stond onder leiding van de voorzitter van de commissie Europese Zaken van de
Senaat, Tineke Strik. Er werd onder meer gesproken met de Voorzitter van de Europese Raad,
Herman van Rompuy, de Letse Eurocommissaris van Ontwikkeling Andris Piebalgs en
Europarlementariër Marianne Thyssen, rapporteur namens het Europees Parlement over het rapport
'Naar een sterkere Economische en Monetaire Unie' dat op verzoek van de Europese Raad door
onder meer Van Rompuy is opgesteld.

Van Rompuy benadrukte in het overleg met de Eerste Kamerleden nog eens dat de Lidstaten van de
Europese Unie zelf gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor besluiten en ontwikkelingen met betrekking
tot de Europese Unie en niet zozeer ‘Brussel’: “Europese instellingen kunnen niet handelen wanneer
de Lidstaten het niet eens zijn.” Wel erkende hij dat het debat over toekomst en bevoegdheden van
de EU ook de vraag opwerpt naar het vertrouwen van het publiek in de Europese instellingen. De
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senatoren spraken ook met de Voorzitter over de zogenoemde ‘contracten’ die Europese landen
wellicht in de toekomst aangaan met de Europese Unie aangaan over structurele budgettaire
stabiliteit.

De delegatie van de Eerste Kamer sprak daarnaast in Brussel met enkele ambtelijke
vertegenwoordigers, onder wie de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiger bij het Politiek en
Veiligheidscomité van de EU, Marjanne de Kwaasteniet, en de directeur-generaal van de Europese
Unie militaire staf, luitenant-generaal Ton van Osch. Het werkbezoek begon met een ontvangst door
de Permanente Vertegenwoordiger van Nederland bij de Europese Unie, Pieter de Gooijer.
lees meer
Themapagina EU: politieke integratie & democratische controle

Commissie I&A/JBZ vraagt reactie regering op PACE-rapport 'Migration and Asylum'

 5 maart 2013 - De commissie I&A/JBZ heeft op 5 maart 2013 een brief gericht aan staatssecretaris
Teeven van Veiligheid en Justitie met vragen over de alarmerende situatie van met name Syrische
vluchtelingen. De leden van de PVV-fractie sluiten zich niet aan bij deze brief. 

De commissie nodigt in de brief de regering uit te reageren op het rapport 'Migration and Asylum:
mounting tensions in the Eastern Mediterranean' en de bijbehorende resolutie en aanbevelingen die
op 24 januari 2013 zijn aangenomen. De commissie acht het namelijk van belang dat lidstaten zich
bewust zijn van de door de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa aangenomen
resoluties en aanbevelingen en daar zo veel mogelijk gevolg aan geven. Daarnaast heeft de
commissie verdere vragen gesteld over de opvang van Syrische vluchtelingen en over het Griekse
Nationale Actieplan voor asiel en migratiemanagement, dat is besproken in de informele JBZ-
Raadsvergadering van 17-18 januari 2013.   

 

Vragen aan regering en Commissie over voorstel inzake melding voorvallen burgerluchtvaart

 13 maart 2013 - De commissies V&J en IMRO hebben vragen vastgesteld aan de regering en de
Europese Commissie over het verordeningsvoorstel inzake de melding van voorvallen in de
burgerluchtvaart. Dit verordeningsvoorstel van de Commissie bevat regels over de rapportage van
gebeurtenissen in de burgerluchtvaart die (mogelijk) een gevaar vormen voor de
luchtverkeersveiligheid. Ook bevat het voorstel regels voor de integratie van deze informatie uit de
databanken van lidstaten in een centrale Europese databank: de Central European Repository.

De commissies hebben de regering gevraagd naar de betekenis van het verordeningsvoorstel voor
de positie van het OM bij opsporing en vervolging. Bij de Europese Commissies hebben zij een
soortgelijke vraag voorgelegd, namelijk hoe de positie van het OM zich verhoudt tot de doelstelling
van het voorstel: het voorkomen van ongevallen en incidenten en niet de vaststelling van schuld of
aansprakelijkheid. Daarnaast zijn aan de Europese Commissie vragen geformuleerd over de
bescherming van de privacy van de melders, het toezicht op de naleving van regels door het OM, de
criteria en waarborgen bij verzoeken om informatie uit de Europese databank en de vaststelling van
sancties door lidstaten ingeval van inbreuken op de verordening.

Overigens hebben de commissies al eerder - begin 2010 - over dit onderwerp vragen gesteld aan de
regering (verslag schriftelijk overleg is gedrukt onder EK 29.977, J). Aanleiding daarvoor waren het
rapport van de evaluatiecommissie meldingsplicht voorvallen burgerluchtvaart (commissie-Van
Delden) en een mondeling overleg met vertegenwoordigers van de Vereniging van Nederlandse
Verkeersvliegers en het Veiligheidsplatform Schiphol. De commissies vonden het destijds ook van
belang dat de meldingsbereidheid van verkeersvliegers in stand werd gehouden en dat
'indekkingsgedrag' bij vliegers werd voorkomen. Het optreden van opsporingsambtenaren en het OM
diende volgens de commissies derhalve beperkt te blijven tot gevallen waarin een redelijk vermoeden
bestaat van schuld aan een misdrijf. De toenmalige minister van Justitie bevestigde in zijn reactie dat
alleen bij opzet of grove nalatigheid tot vervolging kan worden overgegaan en dat geen vervolging zal
worden ingesteld bij overtredingen die onopzettelijk of uit onachtzaamheid zijn begaan.

lees meer
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Edossier E120052
zie eerder
Commissies V&J en IMRO stellen vragen over voorstel inzake melding voorvallen burgerluchtvaart
(nieuwsbrief EUpdate nr. 7 - 2012 - 2013)

Europese Commissievoorstellen

 14 maart 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
Week 9
Week 8

Nieuws uit Europa

Vragen over uitwerking solidariteitsclausule EU

 5 maart 2013 - De Europese Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor
Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid (Catherine Ashton) hebben een voorstel gedaan voor de
toepassingen van de "solidariteitsclausule" in het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie (artikel 222). Door middel van de solidariteitsclausule verplichten de Commissie en de EU
lidstaten zich tot een gezamenlijk optreden indien een lidstaat wordt getroffen door een terroristische
aanval, een natuurramp of een door de mens veroorzaakte ramp.

De leden van de commissies voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking en
voor Veiligheid & Justitie hebben vragen gesteld naar aanleiding van de regeringspositie op de
voorgestelde regelingen voor implementatie van deze clausule. De vragen vanuit de Eerste
Kamer gaan onder meer over de reikwijdte van de gebruikte term "grondgebied" en de verhouding
van de clausule met artikel 5 van het NAVO-verdrag en artikel 100 van de Nederlandse Grondwet.

lees meer
Dossier E120053 op de Europapoort

Signalering

Financiële bijdragen aan het EHRM opnieuw onder de aandacht van de regering gebracht

 26 februari 2013 - De commissies EUZA en BDO hebben in een brief van 26 februari 2013 de
regering nogmaals gewezen op haar toezegging (T01473) om  landen wier financiële bijdrage aan
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) lager is dan de kosten van hun "eigen"
rechter hierop aan te spreken in internationaal verband. De regering heeft deze toezegging
gedaan tijdens het beleidsdebat over het EHRM op 13 maart 2012. De commissies vragen nader
geïnformeerd te worden over eventueel geleverde inspanningen en wijzen voorts de regering erop
dat voortdurende aandacht en inzet nodig is ter verbetering van deze situatie. 
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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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