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Uitgelicht...

Eerste Kamer maakt bezwaar tegen Vierde Spoorwegpakket

 26 maart 2013 - De Eerste Kamer heeft bezwaar tegen twee voorstellen (E130004 en E130008), die
deel uitmaken van het Vierde Spoorwegpakket. De Kamer laat dit op voorstel van de vaste
commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (in de commissievergadering gaf enkel
de D66-fractie aan zich ten aanzien van de voorstellen niet te kunnen vinden in bezwaren die zien op
subsidiariteit), weten in een brief aan de Europese Commissie. De Eerste Kamer beroept zich op het
subsidiariteitsbeginsel, dat inhoudt dat 'Brussel' niet onnodig zaken moet regelen die lidstaten beter
zelf kunnen doen.

Kort verwoord vindt de Kamer dat de verantwoordelijkheid voor het organiseren van binnenlands
personenvervoer per spoor op het niveau van nationale overheden moet liggen. Ook is de Kamer
bevreesd dat het opknippen van het hoofdrailnet in stukken een kwaliteitsverlies kan veroorzaken,
doordat de samenhang van het spoornet verloren kan gaan. Daarnaast is de Kamer van oordeel dat
de voorstellen van de Europese Commissie onvoldoende rekening houden met de nationale situatie
in Nederland, bijvoorbeeld door te krappe overgangstermijnen. Voorts stelt de Eerste Kamer dat de
voorstellen hier en daar tot een ongelijk speelveld in Europa leiden, doordat landen die infra- en
vervoerstaken nog niet gesplitst hebben, worden bevoordeeld doordat alleen zij deze constructie
kunnen laten voortbestaan. 

lees meer
Dossier E130004 op de Europapoort
Dossier E130008 op de Europapoort

Behandeling Europees Semester in Eerste Kamer krijgt nadere invulling
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 19 maart 2013 - De vaste commissies voor Economische Zaken, voor Europese Zaken, voor
Financiën en voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid bespraken op 19 maart in een gezamenlijke
vergadering de behandeling in de Eerste Kamer van de documentenstroom tussen Den Haag en
Brussel in het kader van het Europees Semester. De commissies besloten de Kamervoorzitter voor te
stellen om voor het jaar 2013 een plenair debat te houden over het Nederlandse Nationale
Hervormingsprogramma en het Stabiliteits- en Convergentieprogramma. Dit debat zal begin juni 2013
worden gehouden, ná het bekend worden van de appreciatie van de Europese Commissie en vóór de
Europese Raad later die maand. Dit debat zal gehouden worden met de minister van Financiën en
met de minister van Economische Zaken. Voorafgaand aan het debat kunnen de vaste commissies
voor Financiën en voor Economische Zaken de bovengenoemde Nederlandse
(concept-)programma's schriftelijk behandelen. Wel werd tijdens de vergadering onderstreept dat
deze werkwijze in eerste instantie enkel van toepassing is op het jaar 2013. Een werkgroep van de
commissievoorzitters EUZA, Financiën, EZ en SZW zal dit jaar voorstellen uitwerken voor de
behandeling van de documentenstroom in het kader van het Europees Semester - mede in het licht
van de in 2013 opgedane ervaringen.

lees meer
Themapagina politieke integratie & democratische controle

Nieuws uit de Kamer

Richtlijn tabak en tabaksproducten

 26 februari 2013 - Met de Richtlijn tabak en tabaksproducten (COM(2012)788) beoogt de Europese
Commissie jongeren te beschermen tegen de gevaren van het roken. Gezien de doelgroep is de
Commissie van mening dat vrijstelling van sigaren, cigarillo's en pijptabak van de bepalingen ten
aanzien van de verpakking (grote waarschuwende teksten en afbeeldingen) en van het verbod op de
toevoeging van kenmerkende aroma's, gerechtvaardigd is. De laatste vrijstelling wordt door de
regering niet onderschreven, zo laat de staatssecretaris van VWS in zijn brief van 26 februari 2013
(EK 33522, A) weten in reactie op vragen van de fracties van PvdA, SP en GroenLinks. De regering
pleit voor het op Europees niveau ontwikkelen van wetenschappelijke criteria op grond waarvan
ingrediënten al dan niet aan tabak mogen worden toegevoegd.  Deze criteria dienen voor alle
tabaksproducten te gaan gelden. De regering deelt de mening van genoemde fracties dat niet de
indruk mag worden gewekt dat bepaalde producten minder schadelijk zijn. 

Eerste Kamer steunt partnerschapsovereenkomsten ontwikkelingssamenwerking

 12 maart 2013 - De Eerste Kamer heeft op dinsdag 12 maart 2013 ingestemd met twee
partnerschapsovereenkomsten over Europese ontwikkelingssamenwerking. Deze zijn gericht op het
creëren van vrije handel tussen de Europese Unie en de leden van de groep van staten in Afrika ten
zuiden van de Sahara, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan.
 
Met uitzondering van de PVV stemden alle fracties (in afwezigheid van de Partij voor de Dieren) voor
het wetsvoorstel Goedkeuring Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van staten
in Afrika, het Caribische gebied, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten. De fracties van
VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP, GroenLinks, D66, OSF en 50PLUS stemden voor het
wetsvoorstel Goedkeuring Economische Partnerschapsovereenkomst tussen de Cariforum-staten en
de Europese Gemeenschappen.
 
De Senaat nam daarnaast een motie aan van senator Smaling (SP). Alle fracties met uitzondering
van de PVV (en in afwezigheid van de Partij voor de Dieren) stemden in met deze motie die de
regering verzoekt te bepleiten dat bij de voorziene herziening van de Cotonou Partnerschaps
Overeenkomst in 2015 de Afrikaanse, Caribische en Stille Oceaan-landen en economische regio's
meer tijd krijgen om naar een gelijk speelveld met de rest van de wereldeconomie toe te werken. In
het debat van 5 maart 2013 gaf minister Ploumen van Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking aan dat zij de inhoud van de motie steunt, maar dat volgens haar niet
zeker is dat er ná 2015 een herziening van het Cotonou-Verdrag komt.
 
lees meer
Debat partnerschapsovereenkomsten Europese ontwikkelingssamenwerking
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Ongecorrigeerde stenogram debat 12 maart 2013

Commissies blijven Europese voorstellen bescherming persoonsgegevens volgen

 19 maart 2013 - De commissies voor Immigratie & Asiel / JBZ-raad en voor Veiligheid en Justitie
hebben opnieuw een brief aan de regering gestuurd inzake de onderhandelingen over de voorstellen
voor een algemene EU-verordening gegevensbescherming en een richtlijn gegevensbescherming
opsporing en vervolging. De beide voorstellen vormen een samenhangend pakket dat de bestaande
EU-regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens beoogt te moderniseren.
De omvangrijke voorstellen zijn op 25 januari 2012 gepubliceerd en leiden tot veel discussie. Zo heeft
de commissie voor burgerlijke vrijheden (LIBE) van het Europees Parlement 3.133 amendementen
voorgesteld op het ontwerpverslag van rapporteur Albrecht over de ontwerpverordening, alsmede
meer dan 670 amendementen op het ontwerpverslag van rapporteur Droutsas over de
ontwerprichtlijn.

De commissies voor Immigratie & Asiel / JBZ-raad en voor Veiligheid en Justitie hebben met zowel
de Nederlandse regering als de Europese Commissie diverse malen gecorrespondeerd over de beide
voorstellen. In hun laatste brief bepleiten de commissies onder meer dat Nederland zich inspant om
de ontwerpverordening en de ontwerprichtlijn als pakket te blijven behandelen, ook nu het geluid
klinkt dat de nieuwe richtlijn geen draagvlak zou hebben in de Raad. Andere onderdelen van de brief
hebben betrekking op de vraag of de publieke sector extra ruimte voor gegevensverwerking moet
krijgen, op informatieverstrekking aan betrokken burgers over gegevensverwerkingen en op het recht
van burgers op een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Ten slotte bevat de brief
vragen over de doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen (met name de Verenigde Staten),
de opslag van data in de Cloud en de vaststelling van gedelegeerde regelgeving door de Europese
Commissie.

lees meer
Dossier E120003 op de Europapoort
Dossier E120004 op de Europapoort
zie eerder
Opnieuw vragen over Europese voorstellen gegevensbescherming (nieuwsbrief EUpdate nr. 4 - 2012
- 2013)

Vragen vanuit de commissies Financiën en V&J over richtlijnvoorstel witwassen en
financiering terrorisme

 19 maart 2013 - Tijdens een gezamenlijke inbrengvergadering van de vaste commissies voor
Financiën en Veiligheid en Justitie op 19 maart is inbreng geleverd voor een brief aan de regering
over het richtlijnvoorstel van de Europese Commissie ter voorkoming van het gebruik van het
financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Dit voorstel strekt tot
het aanscherpen van bestaande Europese regels in de strijd tegen het witwassen van geld. Als
onderdeel van een pakket van maatregelen in de strijd tegen misdaad, corruptie en
belastingontduiking is naast dit voorstel ook een verordeningsvoorstel gedaan voor informatie die bij
geldtransacties moet worden gevoegd om een vlotte traceerbaarheid te verzekeren. Inbreng is
geleverd door de leden van de PvdA-fractie en heeft onder meer  betrekking op de wijze waarop het
voorstel zich verhoudt tot reeds gedane aanbevelingen op dit gebied door de Financial Action Task
Force on Money Laundering (FATF). Ook wordt gevraagd naar de potentiële toegevoegde waarde
van het richtlijnvoorstel in relatie tot de zorgwekkende situatie op Cyprus. 

lees meer
Dossier E130009 op de Europapoort

Parlementariërs uit EU debatteren over gemeenschappelijk buitenlandbeleid

 26 maart 2013 - In Dublin vond van 24 tot 26 maart de tweede editie plaats van de interparlementaire
conferentie voor het Gemeenschappelijke Buitenland- en Veiligheidsbeleid (GBVB) en het
Gemeenschappelijke Veiligheid- en Defensiebeleid (GVDB). Tijdens deze halfjaarlijkse conferentie
hebben parlementariërs uit alle EU-lidstaten de mogelijkheid in debat te gaan met Hoge
Vertegenwoordiger Catherine Ashton en andere exponenten van het gemeenschappelijk
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buitenlandsbeleid. Namens de Eerste Kamer namen de leden Van Kappen (VVD) en Van der Linden
(CDA) deel.

Prominent op de agenda stonden het EU-beleid ten opzichte van de Hoorn van Afrika en de rol van
de EU in het doorbreken van de impasse in het Midden-Oosten Vredesproces. Ook spraken de
parlementsleden over plannen om het EU veiligheid- en defensiebeleid meer vorm te geven, met het
oog op een voor december 2013 geplande Europese Top over dit onderwerp. In deze context vroeg
de heer Van Kappen aandacht voor het huidige financieringssysteem van EU operaties, het
negatieve effect hiervan op de solidariteit tussen lidstaten en het verlammende gevolg voor het
inzetten van, onder andere, de EU battlegroups. De heer Van der Linden richtte zich op de het
Midden Oosten Vredesproces. Hij vroeg daarbij nadrukkelijke aandacht voor de consequenties van
het nederzettingenbeleid van Israël op dit proces.   

Nieuws uit Europa

Interparlementaire bijeenkomst Dublin Landbouw en Visserij

 11 maart 2013 - Het Ierse voorszitterschap van de EU heeft op 10 en 11 maart jongstleden een
interparlementaire bijeenkomst georganiseerd in Dublin waarvoor de voorzitters van de
landbouwcommissies van de parlementen van EU-lidstaten waren uitgenodigd. Namens de Eerste
Kamer heeft de vicevoorzitter van de commissie voor Economische Zaken, senator Vlietstra,
deelgenomen aan de conferentie. Tijdens de conferentie werden de leden geïnformeerd over de
stand van zaken met betrekking tot de hervormingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en
van het gemeenschappelijk visserijbeleid. De Eurocommissaris voor Landbouw, de heer Ciolos, en
de Eurocommissaris voor Visserij, mevrouw Damanaki, gaven een uiteenzetting over de fase van
behandeling en de speerpunten van de hervormingen. Hierbij konden de deelnemers van de
verschillende parlementen hun standpunten naar voren brengen en vragen stellen. Ook stond het
beleid ten aanzien van jonge boeren op de agenda. De parlementariërs en sprekers onderschreven
het belang van jonge boeren voor de agrarische industrie en wisselden van gedachten over mogelijke
strategiën om deze jonge boeren te ondersteunen, met name bij het opstarten van een bedrijf.

lees meer
Dossier E110057 op de Europapoort
Dossier E110058 op de Europapoort
Dossier E110059 op de Europapoort
Dossier E110060 op de Europapoort

Informele bijeenkomst over rol nationale parlementen in de EMU/EU in Kopenhagen

 11 maart 2013 - In de Deense Folketinget in Kopenhagen vond op 11 maart een informele, niet-
besluitvormende interparlementaire conferentie plaats over de rol van nationale parlementen in een
meer geïntegreerd financieel, budgettair en economisch beleidskader. Aan deze bijeenkomst nam
vanuit de Eerste Kamer senator Backer (D66) deel. Vanuit de Tweede Kamer nam de voorzitter van
de commissie Europese Zaken, Knops (CDA) deel.

Tijdens de conferentie werd van gedachten gewisseld over een aantal concrete voorstellen om de rol
van nationale parlementen te versterken. In dit verband werd ook gesproken over de invulling van
artikel 13 van het Begrotingspact (voluit: Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de
economische en monetaire unie). Dit artikel bepaalt dat nationale parlementen en het Europees
Parlement gezamenlijk een interparlementaire conferentie dienen in te stellen die ziet op het
begrotingsbeleid.

Ter voorbereiding op de bijeenkomst in Kopenhagen hadden de vaste commissies voor Europese
Zaken en voor Financiën de delegatie uitgangspunten meegegeven voor de discussie. De
commissies EUZA en Financiën bespraken op 26 maart de uitkomsten van de bijeenkomst. In de
aanloop naar de conferentie van parlementsvoorzitters van EU-lidstaten van 21 tot 23 april in Cyprus
zullen de leden van beide commissies op 9 april 2013 verder spreken over hun positie ten aanzien
van de invulling van artikel 13 van het Begrotingspact. Op 9 april neemt de commissie Financiën
tevens de Goedkeuringswet bij het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de
economische en monetaire unie in procedure.
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lees meer
Goedkeuring Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de economische en monetaire unie

Raad van Europa geïnformeerd over parlementair onderzoek Eerste Kamer

 18 maart 2013 - Senator Roel Kuiper heeft op 18 maart 2013 op een hoorzitting van de Raad van
Europa in Parijs de resultaten toegelicht van het parlementair onderzoek naar privatisering en
verzelfstandiging, waaraan hij als voorzitter leiding gaf. De Nederlandse bevindingen - die door de
Senaat op hoofdlijnen worden onderschreven - zijn waardevolle elementen in het brede onderzoek
naar de gevolgen van minder overheid en meer markt voor de publieke dienstverlening in de 47
lidstaten van de Raad van Europa. Senator Tiny Kox, lid van de Nederlandse delegatie in de
parlementaire assemblee van Europa's grootste verdragsorganisatie, is aangesteld als rapporteur.
Inmiddels heeft ook de Nederlandse regering een nadere reactie op het POC-rapport aan de Kamer
gezonden.

Europese Commissievoorstellen

 28 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 10
Week 11
Week 12
Week 13

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.
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