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Uitgelicht...

Antwoord op Kamervragen over besluitvorming energie- en klimaatbeleid EU

 23 september 2019 - Op 23 september 2019 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat
de vragen van de commissies Financiën en Europese Zaken beantwoordt inzake de
Commissiemededeling "Naar een efficiëntere en meer democratische besluitvorming voor het
energie- en klimaatbeleid van de EU" (COM(2019)177). Het verslag van een schriftelijk overleg is op
24 september 2019 vastgesteld (35.253, B). De commissies besloten op 18 juni om in schriftelijk
overleg te treden over de mededeling met zowel de regering als de Europese Commissie. Op 12 juli
2019 zijn de brieven verstuurd. Van de zijde van de Europese Commissie is nog geen antwoord
ontvangen. 

De leden van de FVD-fractie hebben vragen gesteld over (het afstaan van) de soevereiniteit van
Nederland in het kader van de gekwalificeerde meerderheid. De minister geeft in zijn antwoord aan
"zeer kritisch te staan tegenover besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid bij fiscale
dossiers". Overigens verwacht de minister niet dat snel zal worden afgestapt van besluitvorming op
basis van unanimiteit, omdat de mededeling van de Europese Commissie niet door alle lidstaten
even enthousiast is ontvangen.

De leden van de CDA-fractie vroegen naar de mening van de regering over de stelling dat zeer
terughoudend moet worden omgegaan met het prijsgeven van het unanimiteitsvereiste zolang er van
een volledig democratisch besluitvormingsproces in de EU geen sprake is. Hierop antwoordde de
minister dat het kabinet hier inderdaad zeer terughoudend mee omgaat en landen zelf de belastingen
van ingezetenen dienen te bepalen.

De leden van de PvdA-fractie hebben de minister gevraagd onder meer te reflecteren op de
overeenkomsten en verschillen tussen fiscale dossiers en energie- en klimaatbeleid. De minister
geeft aan dat over het algemeen fiscale besluitvorming sneller zou zijn gegaan in het geval de
stemming met gekwalificeerde meerderheid had plaatsgevonden. Toch rechtvaardigt dit, volgens het
kabinet, niet dat besluitvorming daarom niet langer met unanimiteit zou moeten plaatsvinden. Er zijn
volgens het kabinet namelijk veel ambitieuze fiscale voorstellen wèl op basis van unanimiteit
aangenomen. 

https://www.euds.nl/print/eupdate/2019-2020/nr-12-0#art2654
https://www.euds.nl/print/eupdate/2019-2020/nr-12-0#art2651
https://www.euds.nl/print/eupdate/2019-2020/nr-12-0#art2653
https://www.euds.nl/print/eupdate/2019-2020/nr-12-0#art2649
https://www.euds.nl/print/eupdate/2019-2020/nr-12-0#art2650
https://www.euds.nl/print/eupdate/2019-2020/nr-12-0#art2652
https://www.eerstekamer.nl/eu/europeesvoorstel/com_2019_177_mededeling_van_de
https://redactie.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20190924/verslag_van_een_schriftelijk_2


De commissies Financiën en Europese Zaken bespreken het verslag van een schriftelijk
overleg (35.253, B) op 1 oktober 2019.

lees meer
Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Economische Zaken inzake de
Commissiemededeling naar een efficiëntere en meer democratische besluitvorming voor het energie-
en klimaatbeleid van de EU
Meer informatie over het dossier op de Europapoort
zie eerder
Commissiemededeling: Naar een efficiëntere en meer democratische besluitvorming voor het
energie- en klimaatbeleid van de EU (nieuwsbrief EUpdate nr. 11 - 2018 - 2019)

Nieuws uit de Kamer

Kamerleden spreken in Helsinki over Europees buitenland- en defensiebeleid

 4 september 2019 - Van 4 tot 6 september 2019 vond in de Finse hoofdstad Helsinki de halfjaarlijkse
conferentie over het Europees Gemeenschappelijk Buitenland- en Veiligheidsbeleid (GBVB) en het
Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) plaats. De conferentie brengt leden van
nationale parlementen van alle EU-lidstaten samen om te spreken over diverse onderwerpen op het
gebied van buitenland-, veiligheids- en defensiebeleid.

Namens de Eerste Kamer namen twee leden deel aan de conferentie: Alfred Arbouw (VVD) en Farah
Karimi (GroenLinks). Daarnaast maakten ook twee leden van de Tweede Kamer, te weten Pia
Dijkstra (D66) en Martijn van Helvert (CDA), deel uit van de Nederlandse delegatie.

Tijdens de plenaire sessies van de conferentie, die vanwege het Fins EU-Voorzitterschap plaatsvond
in de Finse hoofdstad Helsinki, werd gesproken over de relatie tussen de Europese Unie en de
Verenigde Staten en over de toekomst van het Europese defensiebeleid. In kleinere workshops
kwamen onder meer de ontwikkelingen in het Midden-Oosten en het Europese perspectief van de
landen op de Westelijke Balkan aan bod. Daarnaast werd via een videoverbinding een gesprek
gevoerd met Federica Mogherini, de Hoge Vertegenwoordiger van de EU voor Buitenlandse Zaken
en Veiligheidsbeleid.

Interparlementaire conferentie asiel en migratie in Helsinki

 8 september 2019 - Op 8 en 9 september 2019 organiseerde het Finse parlement in het kader van
het EU-voorzitterschap een interparlementaire conferentie over asiel en migratie in Helsinki.
Gedurende elk halfjaarlijks EU-voorzitterschap organiseert het nationaal parlement een aantal
interparlementaire conferenties (IPC’s) over verschillende relevante onderwerpen. De laatste keer dat
er een IPC over migratie werd georganiseerd, was in de eerste helft van 2016 door het toenmalige
Nederlandse EU-voorzitterschap.

Namens de Eerste Kamer namen twee leden deel aan de conferentie: de voorzitter van de
commissie I&A/JBZ, Marjolein Faber-Van de Klashorst, en Alexander van Hattem (PVV). Daarnaast
maakten ook Tweede Kamerleden Madeleine van Toorenburg (CDA) en Jeroen van Wijngaarden
(VVD) deel uit van de Nederlandse delegatie.

Tijdens de conferentie werd gesproken over de Europese aanpak van de migranten die de EU
binnenkomen. Daarbij is over de toekomst van het gemeenschappelijk Europees asielbeleid
gesproken en over de noodzaak voor de aanpak van de problemen die zich voordoen in de landen
van herkomst.  
 

Vijfde bijeenkomst JPSG Europol

 23 september 2019 - In het kader van de parlementaire controle op de activiteiten van Europol heeft
de parlementaire controlegroep (JPSG) Europol op maandag 23 en dinsdag 24 september 2019
vergaderd in Brussel. Vanuit de vaste commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-raad namen de leden
Tineke Huizinga-Heringa (ChristenUnie) en Gala Veldhoen (GroenLinks) deel aan de vergadering. De

https://redactie.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20190924/verslag_van_een_schriftelijk_2
https://www.eerstekamer.nl/eu/commissievergadering/20191001_fin_en_euza
https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20190924/verslag_van_een_schriftelijk_2
https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e190007_commissiemededeling_naar
https://www.euds.nl/node/2648#art2637
https://www.eerstekamer.nl/persoon/a_l_e_arbouw_vvd
https://www.eerstekamer.nl/persoon/f_karimi_groenlinks
https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/alle_kamerleden/dijkstra-pa-d66
https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/alle_kamerleden/helvert-mjf-van-cda
https://www.eerstekamer.nl/persoon/m_h_m_faber_van_de_klashorst_pvv
https://www.eerstekamer.nl/persoon/a_w_j_a_van_hattem_pvv
https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/alle_kamerleden/toorenburg-mm-van-cda
https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/alle_kamerleden/wijngaarden-j-van-vvd
https://www.eerstekamer.nl/persoon/j_c_huizinga_heringa_christenunie
https://www.eerstekamer.nl/persoon/mr_g_v_m_veldhoen_groenlinks


delegatie bestond verder uit de Tweede Kamerleden Madeleine van Toorenburg (CDA) en Monica
den Boer (D66).

De JPSG Europol betreft het eerste parlementair toezichtsorgaan op een Europees Agentschap en
bestaat uit afgevaardigden van het Europees Parlement (LIBE-comité) en van nationale parlementen.
Dit toezichtsorgaan vergadert tweemaal per jaar; in het voorjaar in het land dat op dat moment het
Voorzitterschap van de EU bekleedt, in het najaar in het Europees Parlement in Brussel.

Op de agenda stonden diverse presentaties over de voortgang in activiteiten sinds de laatste JPSG-
vergadering van 24 en 25 februari 2019 in Boekarest, Roemenië. Presentaties werden onder meer
gegeven door de uitvoerend directeur van Europol, mw. De Bolle, en door de voorzitter van de Raad
van Bestuur van Europol, de Assistant Supervisor van de European Data Protection Supervisor
(EDPS), de voorzitter van de Cooperation Board en de adjunct uitvoerend directeur van Europol. Ook
werd gesproken over meerdere conceptamendementen op het Reglement van Orde van de JPSG
Europol. Besloten werd om de positie van Denemarken als deelnemer zonder stemrecht formeel in
het reglement vast te leggen.

Keynote speeches werden gegeven door de scheidend Eurocommissaris voor de Veiligheidsunie,
dhr. Julian King, en door de minister van Binnenlandse Zaken van Finland, mw. Ohisalo.

lees meer
Zie Kamerstukdossier 34.931

Signalering

Vooruitblik Europese werkzaamheden Eerste Kamer

 26 september 2019 - Hieronder vindt u een overzicht van geplande EU-gerelateerde werkzaamheden
van de vaste commissies van de Eerste Kamer.

30 september 2019 - 1 oktober 2019 
Commissie voor Financiën (FIN) - SECG-conferentie in Helsinki (The Interparliamentary Conference
on Stability, Economic Coordination and Governance in the European Union)

6 - 7 oktober 2019 
Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) 
 - Interparlementaire conferentie klimaat in Helsinki

Nieuwe Europese wetsvoorstellen en mededelingen

 26 september 2019 - De Eerste Kamer maakt voor haar Europese werkzaamheden wekelijks een
overzicht van nieuwe Europese wetsvoorstellen, mededelingen, wit- en groenboeken. Dit overzicht
bevat links naar de meest recente overzichten, onderverdeeld naar de eerstverantwoordelijke
kamercommissie(s).

Wanneer een commissie besluit om een Europees voorstel inhoudelijk te behandelen, dan wordt op
de Europapoort - de Europese website van de Eerste Kamer - een E-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 36
Week 38
Week 39

Colofon

Via deze link kunt u zich vrijblijvend aanmelden als lezer van EUpdate.

https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/alle_kamerleden/toorenburg-mm-van-cda
https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/alle_kamerleden/boer-mgw-den-d66
https://www.eerstekamer.nl/kamerstukdossier/bijeenkomsten_van_de_parlementaire
https://www.eerstekamer.nl/intern_stuk/20190906/overzicht_van_nieuwe_europese/f=/vl28iy89c4vb.pdf
https://www.eerstekamer.nl/intern_stuk/20190919/overzicht_van_nieuwe_europese/f=/vl28iz14jsxd.pdf
https://www.eerstekamer.nl/intern_stuk/20190926/overzicht_van_nieuwe_europese/f=/vl28j0q8ir32.pdf
http://www.euds.nl/eupdate/inschrijven


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.

mailto:europapoort@eerstekamer.nl

