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Uitgelicht...

Vragen aan Europese Commissie over Actieplan Rechtsstaat

 4 oktober 2019 - De Commissiemededeling Versterking van de Rechtsstaat in de EU, een blauwdruk
voor actie (COM(2019)343) heeft in de commissies EUZA en J&V op 4 oktober 2019 geleid tot
schriftelijk overleg met de regering en een politiek dialoog met de Europese Commissie. De vragen
aan de regering werden gesteld door de leden van de fracties van FVD, de PvdA, de ChristenUnie en
de PVV. In de brief wordt onder andere gevraagd naar de reikwijdte van de bedreigingen voor de
rechtsstaat, de eigen verantwoordelijkheid van lidstaten en de verantwoordelijkheid van de EU wat
betreft rechtsstatelijkheid, en het krachtenveld in de Raad. 

De leden van de PVV-fractie stelden in het kader van de politieke dialoog ook vragen aan de
Europese Commissie (35.295, A). De vragen betroffen onder andere de verantwoordelijkheid van
lidstaten voor de rechtsstaat, de jaarlijkse toetsingscyclus voor de rechtsstaat voor alle EU-lidstaten
en de rol van de Raad van Europa. 

lees meer
Brief aan de regering inzake Actieplan Rechtsstaat
Brief aan de Europese Commissie inzake Actieplan Rechtsstaat
Zie E-dossier E190010 op de Europapoort

Nieuws uit de Kamer

Interparlementaire SECG-conferentie Helsinki

 30 september 2019 - De Eerste Kamerleden Backer (D66), Otten (Fractie-Otten) en Van Rooijen
(50PLUS) hebben op maandag 30 september 2019 vanuit de vaste commissie voor Financiën
deelgenomen aan de interparlementaire conferentie inzake stabiliteit, economische coördinatie en
bestuur in de EU (Stability, Economic Coordination and Governance, SECG) in Helsinki. Vanuit de
Tweede Kamer namen Anne Mulder (VVD), Gerrit Jan van Otterloo (50PLUS) en Farid Azarkan
(DENK) hieraan deel.

https://www.euds.nl/print/eupdate/2019-2020/nr-1-0#art2661
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https://www.eerstekamer.nl/eu/persoon/jhr_mr_j_p_backer_d66
https://www.eerstekamer.nl/eu/persoon/mr_drs_h_otten_fractie_otten
https://www.eerstekamer.nl/eu/persoon/drs_m_j_van_rooijen_50plus
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https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/alle_kamerleden/azarkan-f-denk


De conferentie werd georganiseerd door het Europees Parlement en het parlement van Finland, de
lidstaat die momenteel het Europese voorzitterschap bekleedt. De conferentie vloeit voort uit het
Verdrag inzake Stabiliteit, Coördinatie en Bestuur in de Economische en Monetaire Unie (VSCB), ook
wel 'begrotingspact' ('fiscal compact') genoemd. Het doel van de conferentie is om bij te dragen aan
de democratische legitimiteit en verantwoording op het terrein van economisch bestuur en
begrotingsbeleid in de EU en de Economische en Monetaire Unie (EMU) in het bijzonder.

De plenaire sessies gingen over het huidige, brede debat over de toekomst van de EMU, de nieuwe
doelstellingen voor de economische langetermijnstrategie voor de EU, publieke en private
investeringen in de EU en initiatieven voor verduurzaming. Dit jaar was er in het bijzonder aandacht
voor het voltooien van de kapitaalmarktunie, het aanzwengelen van investeringen en voor het
behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen.

Kamerleden bij interparlementaire klimaatconferentie

 6 oktober 2019 - Op 6 en 7 oktober 2019 organiseerde het Finse parlement in het kader van het EU-
voorzitterschap een interparlementaire conferentie over klimaatverandering in Helsinki, Finland.
Vanuit de Eerste Kamer namen Arda Gerkens (SP) en Lennart van der Linden (FVD) deel. Vanuit de
Tweede Kamer waren Agnes Mulder (CDA) en Matthijs Sienot (D66) bij de conferentie aanwezig.

Tijdens de conferentie werd gesproken over strategieën voor een CO2-neutrale toekomst, de
noodzakelijkheid om de emissiereductie tegen 2030 te versnellen en werd gekeken naar "klimaat-
slimme" investeringen in de financiële sector. Er werden presentaties gegeven vanuit onder andere
de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO), het Potsdam Instituut voor Klimaatonderzoek (PIK)
en de Climate Bonds Initiative.

De Tweede Kamerdelegatie heeft tijdens de conferentie een voorstel ingediend om een aantal
informele conclusies aan te nemen. Deze conclusies zijn een oproep aan de Europese Commissie en
de Europese Raad om het lange termijndoel vast te stellen dat de EU in 2050 klimaatneutraal moet
zijn. De Europese Commissie en Europese Raad worden ook opgeroepen om de huidige EU-brede
reductiedoelstelling voor het jaar 2030 aan te scherpen. Aan het einde van de conferentie zijn deze
conclusies met een meerderheid van de leden van de delegaties aangenomen.

Vragen over bestrijding online-desinformatie

 15 oktober 2019 - In de vaste commissies voor Justitie en Veiligheid (J&V), Economische Zaken en
Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV), en Binnenlandse Zaken en de Hoge
Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) bestond de mogelijkheid
om op 15 oktober 2019 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg met de Europese Commissie
en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over de bestrijding van online-
desinformatie. Dit naar aanleiding van een brief van de minister van BZK en een brief van de
Europese Commissie, waarin eerdere gestelde vragen waren beantwoord.

De leden van de fracties van FVD en PVV hebben inbreng geleverd, waarbij de fractieleden van de
PVV tevens de vragen van de FVD-fractieleden ondersteunden. De brieven zullen binnenkort naar de
Europese Commissie en de minister verstuurd worden.

Op 26 april 2018 publiceerde de Europese Commissie een mededeling met een benadering voor de
bestrijding van online-desinformatie. In deze mededeling formuleert zij haar standpunten over de
uitdagingen die met online-desinformatie gepaard gaan. De belangrijkste overkoepelende beginselen
en doelstellingen voor maatregelen om het publiek bewust te maken van desinformatie en het
fenomeen doeltreffend te bestrijden, worden uiteengezet.

lees meer
Zie dossier E180014 op de Europapoort
zie eerder
Nadere vragen over bestrijding online-desinformatie (nieuwsbrief EUpdate nr. 8 - 2018 - 2019)
Bespreking brieven bestrijding online-desinformatie (nieuwsbrief EUpdate nr. 6 - 2018 - 2019)

Nieuws uit Europa

https://www.eerstekamer.nl/eu/persoon/a_m_v_gerkens_sp
https://www.eerstekamer.nl/eu/persoon/l_p_van_der_linden_msc_fvd
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https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20190416/verslag_van_een_nader_schriftelijk/document3/f=/vkxrmgufwhtq_opgemaakt.pdf
https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20190725/brief_van_de_eerste_vicevoorzitter/document3/f=/vl1odqsus1vc_opgemaakt.pdf
https://www.eerstekamer.nl/eu/europeesvoorstel/com_2018_236_mededeling_van_de/document/f=/vkofi0gpyur8.pdf
https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e180014_commissiemededeling_inzake
https://www.euds.nl/node/2611#art2606
https://www.euds.nl/node/2584#art2575


Interparlementaire bijeenkomst ECON-commissie Brussel

 24 september 2019 - Op dinsdag 24 september 2019 vond in Brussel een interparlementaire
commissiebijeenkomst plaats van de Commissie voor Economische en Monetaire Zaken (ECON)
van het Europees Parlement.

De interparlementaire commissiebijeenkomst had tot doel om de landenspecifieke aanbevelingen in
het kader van het Europees Semester alsmede het ontwerpverslag over het economisch beleid van
de eurozone te bespreken en de visie te horen van de nationale parlementariërs. Op de conferentie,
onder het vicevoorzitterschap van Luděk Niedermayer, waren leden van de ECON-commissie in het
Europees Parlement, alsmede vertegenwoordigers uit een aantal nationale parlementen aanwezig.
Vanuit de Eerste Kamer heeft de stafmedewerker voor Financiën deze bijeenkomst bijgewoond.

De aanwezige landen gaven bijna allemaal aan tevreden te zijn met de aanbevelingen en gaven blijk
van politieke bereidheid. De nationale parlementen hebben ook gesproken over het stimuleren van
de achtergebleven investeringen en de toekomstbestendigheid van Europa. Zo werd onder meer
gesproken over het opnemen van milieu-indicatoren, de Green New Deal for Europe en digitalisering.
Ten aanzien van de milieu-indicatoren rees de vraag of de landenspecifieke rapporten hierdoor een
politieke kleur zouden krijgen. Ten slotte is gesproken over de harmonisatie van Europese
belastingen en de voltooiing van de bankenunie om toekomstige asymmetrische schokken op te
vangen.

lees meer
Zie themapagina Europees Semester 2019 op de Europapoort

Signalering

Vooruitblik

 17 oktober 2019 -  

5 november 2019 
Kennismakingsgesprek met de minister van Buitenlandse Zaken (BDO)

12 november 2019 
Kennismakingsgesprek met de minister van Justitie en Veiligheid (I&A/JBZ en J&V)

Nieuwe Europese wetsvoorstellen en mededelingen

 17 oktober 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 40
Week 41
Week 42

Colofon

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

https://www.eerstekamer.nl/eu/thema/europees_semester_2019
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ECON-PR-639994_NL.pdf
https://www.eerstekamer.nl/eu/thema/europees_semester_2019
https://www.eerstekamer.nl/eu/
https://www.eerstekamer.nl/eu/intern_stuk/20191004/overzicht_van_nieuwe_europese/f=/vl2tdtuefya8.pdf
https://www.eerstekamer.nl/eu/intern_stuk/20191010/overzicht_van_nieuwe_europese/f=/vl2tdu8v5xe8.pdf
https://www.eerstekamer.nl/eu/intern_stuk/20191017/overzicht_van_nieuwe_europese_2/f=/vl2tdvbo87xl.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

