
EUpdate
E U R O P E S E  N I E U W S B R I E F

Printvriendelijke versie (https://www.euds.nl/print/eupdate/2020-2021/nr-1)

nieuwsbrief EUpdate nr. 1 - 2020 - 2021

Inhoud

Uitgelicht...
Digitale bijeenkomst JPSG Europol (#art2749)

Vragen over EU-strategie inzake rechten van slachtoffers (#art2751)

Nieuws uit de Kamer
Nadere vragen aan minister BZK over bestrijding online-desinformatie (#art2747)

Interparlementaire videoconferentie over Europees klimaat- en landbouwbeleid (#art2746)

Voorzitter Eerste Kamer spreekt met Duitse collega (#art2744)

Digitale interparlementaire conferentie stabiliteit, economische coördinatie en bestuur in de EU (#art2748)

Nieuws uit Europa
Beneluxparlement over Brexit, toekomst EU, Wit-Rusland en voedselveiligheid (#art2745)

Signalering
Nieuwe Europese wetsvoorstellen en mededelingen (#art2750)

Vooruitblik op Europese werkzaamheden Eerste Kamer (#art2752)

Uitgelicht...

Digitale bijeenkomst JPSG Europol

 29 september 2020 - In het kader van de parlementaire controle op de activiteiten van Europol vond op 28 en 29 september 2020 de

zevende bijeenkomst plaats van de delegatie naar de Gezamenlijke Parlementaire Controlegroep (JPSG) Europol
(https://www.eerstekamer.nl/commissies/jpsg_europol) . Vanwege de Covid-19-crisis werd op digitale wijze vergaderd. Vanuit de Eerste Kamer nam het lid

Veldhoen (https://www.eerstekamer.nl/persoon/mr_g_v_m_veldhoen_groenlinks) (GroenLinks) aan deze vergadering deel.

Nadat de uitvoerend directeur van Europol, mevrouw De Bolle, de activiteiten van Europol van het afgelopen half jaar had toegelicht, kreeg de
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, de heer Wiewiórowski, het woord. Hij vertelde de bijeenkomst dat Europol medio april 2020 een
vermaning had ontvangen vanwege de mogelijke opslag van persoonsgegevens zonder daarvoor een grondslag te hebben. De daaropvolgende

discussie spitste zich toe op enerzijds gegevensbescherming en anderzijds het opsporingsbelang.

De JPSG ontving verder presentaties over de gevolgen van de Covid-19-crisis op de ontwikkeling en bestrijding van criminaliteit. Een themadebat
vond plaats over de bestrijding van rechtsextremisme en terrorisme. Europees Commissaris Johansson trad op als keynote speaker om te spreken

over de toekomstige rol van Europol en over de gevolgen van de Brexit op grensoverschrijdende criminaliteitsbestrijding.

Verder was er discussie over het verbreden van het mandaat van Europol, bijvoorbeeld met betrekking tot het uitwisselen van gegevens met private
partijen, alsook over de toekomstige relatie met het Verenigd Koninkrijk, die over het algemeen door de JPSG wordt gezien als belangrijk en nabij

partner voor de bestrijding van internationale criminaliteit.

lees meer
Documenten voor de conferentie op de IPEX website (https://ipexl.europarl.europa.eu/IPEXL-WEB/conference/getconference.do?id=8a8629a872e48b7c0173477b67754478)

Kamerstukdossier 34.931 JPSG Europol (https://www.eerstekamer.nl/kamerstukdossier/bijeenkomsten_van_de_parlementaire)

Delegatie naar de Gezamenlijke Parlementaire Controlegroep (JPSG) Europol (https://www.eerstekamer.nl/commissies/jpsg_europol)

Vragen over EU-strategie inzake rechten van slachtoffers

 1 oktober 2020 - De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) heeft op 1 oktober 2020 een brief
(https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20201001/brief_aan_de_minister_voor) met vragen gestuurd aan de minister voor Rechtsbescherming over de EU-

strategie inzake de rechten van slachtoffers van strafbare feiten. Voor deze brief hebben de fractieleden van GroenLinks, D66 en SP inbreng geleverd.

Onder meer worden vragen gesteld over de bescherming van personen zonder een geldige verblijfsvergunning die aangifte doen, de aangifte van
haatmisdrijven en de waarborging van rechten van kinderen die slachtoffer zijn van seksueel misbruik. De minister voor Rechtsbescherming is

gevraagd uiterlijk 23 oktober 2020 deze vragen te beantwoorden.

De vaste commissie voor J&V heeft ook een brief (https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20201006/brief_aan_de_europese_commissie) gestuurd aan de

Europese Commissie over deze EU-strategie. In de brief van 6 oktober 2020 stellen de leden van de SP-fractie onder meer vragen over de minimale

standaarden die lidstaten moeten naleven en de uitvoering van EU-regelgeving met betrekking tot schadevergoeding aan slachtoffers. De Europese
Commissie is verzocht de beantwoording binnen een maand de Kamer toe te sturen.

In de mededeling (https://www.eerstekamer.nl/eu/europeesvoorstel/com_2020_258_commissiemededeling/document/f=/vlabf4rdztn7.pdf)  (COM(2020)258) van de

Europese Commissie van 24 juni 2020 wordt de eerste EU-strategie inzake de rechten van slachtoffers van strafbare feiten voor de jaren 2020-2025
beschreven, ter versterking van het kader voor de ondersteuning en bescherming van deze slachtoffers en om ervoor te zorgen dat dit kader
crisisbestendig is.

lees meer
Zie dossier E200009 op de Europapoort (https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e200009_commissiemededeling_eu)

Nieuws uit de Kamer

Nadere vragen aan minister BZK over bestrijding online-desinformatie

 29 september 2020 - De vaste commissies voor Justitie en Veiligheid (J&V), voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en

Voedselkwaliteit (EZK/LNV), en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) hebben op
29 september 2020 een brief (https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20200929/brief_aan_de_minister_van/document3/f=/vlchd5bu22k8.pdf) gestuurd voor nader

schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over de bestrijding van online-desinformatie.

Zij deden dat naar aanleiding van een brief
(https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20200624/verslag_van_een_nader_schriftelijk/document3/f=/vl9uem8gsfsd_opgemaakt.pdf) van de minister van BZK en een brief

(https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20200622/brief_van_de_eurocommissaris_voor) van de Europese Commissie, waarin eerder gestelde vragen zijn

beantwoord. De leden van de fractie van PVV hebben inbreng geleverd. In de brief
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(https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20200929/brief_aan_de_minister_van/document3/f=/vlchd5bu22k8.pdf) is de minister verzocht uiterlijk 13 oktober 2020 te

antwoorden. De Kamer is op het moment van schrijven echter nog in afwachting van de beantwoording.

Achtergrond

Op 26 april 2018 publiceerde de Europese Commissie een mededeling
(https://www.eerstekamer.nl/eu/europeesvoorstel/com_2018_236_mededeling_van_de/document/f=/vkofi0gpyur8.pdf) met een aanpak voor de bestrijding van online-

desinformatie (COM(2018)236). 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 in de mededeling uiteengezet.

lees meer
Zie dossier E180014 op de Europapoort (https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e180014_commissiemededeling_inzake)

zie eerder
Bespreking brieven minister BZK en Europese Commissie over bestrijding online-desinformatie (nieuwsbrief EUpdate nr. 7 - 2019 - 2020)
(https://www.euds.nl/node/2733#art2729) Nadere vragen over bestrijding online-desinformatie aan Europese Commissie en regering (nieuwsbrief EUpdate nr.

5 - 2019 - 2020) (https://www.euds.nl/node/2712#art2708) Bespreking brieven over bestrijding online-desinformatie (nieuwsbrief EUpdate nr. 3 - 2019 -

2020) (https://www.euds.nl/node/2689#art2680) Vragen over bestrijding online-desinformatie (nieuwsbrief EUpdate nr. 1 - 2019 - 2020)

(https://www.euds.nl/node/2667#art2663) Nadere vragen over bestrijding online-desinformatie (nieuwsbrief EUpdate nr. 8 - 2018 - 2019)

(https://www.euds.nl/node/2611#art2606) Bespreking brieven bestrijding online-desinformatie (nieuwsbrief EUpdate nr. 6 - 2018 - 2019)

(https://www.euds.nl/node/2584#art2575)

Interparlementaire videoconferentie over Europees klimaat- en landbouwbeleid

 5 oktober 2020 - Op 5 oktober 2020 organiseerde de Duitse Bondsdag in het kader van het EU-voorzitterschap een interparlementaire conferentie
over de Europese klimaatplannen en het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Wegens de maatregelen rondom de COVID-19-pandemie was
het Duitse Voorzitterschap genoodzaakt deze conferentie via videoverbinding te laten plaatsvinden.

Namens de Eerste Kamer nam de ondervoorzitter van de commissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(EZK/LNV), Lennart van der Linden (https://www.eerstekamer.nl/persoon/l_p_van_der_linden_msc_fvd) (FVD), deel aan de videoconferentie. Vanuit de Tweede

Kamer waren Agnes Mulder (CDA), Matthijs Sienot (D66) en Tjeerd de Groot (D66) digitaal aanwezig.

Tijdens de conferentie is gesproken over de klimaatplannen van de Europese Commissie, waaronder de plannen voor vermindering van de uitstoot
van broeikasgassen met 55% tegen 2030. De uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans, hield aan het begin van de
sessie een toespraak en beantwoordde vragen van parlementariërs.

Vervolgens was er een sessie over ‘slimme mobiliteit’, waarbij werd besproken hoe mobiliteit ‘klimaatneutraal’ kan worden. Zouden elektrische
voertuigen met batterijen of waterstof-brandstofcellen bijvoorbeeld voldoende zijn om klimaatneutraliteit te behalen?

In de laatste sessie werd gesproken over het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en duurzame voedselproductie. Daarbij werd onder

andere aandacht besteed aan de vraag hoe zowel boeren als consumenten kunnen profiteren van de introductie van duurzame voedselproductie.

lees meer
Documenten voor de conferentie op de website van het Duitse EU-voorzitterschap

(https://www.parleu2020.de/en/Events#tiles_events_container_691278=event_tile_680518_11)

Voorzitter Eerste Kamer spreekt met Duitse collega

 9 oktober 2020 - Op vrijdag 9 oktober 2020 heeft de Voorzitter van de Eerste Kamer, Jan Anthonie Bruijn
(https://redactie.eerstekamer.nl/persoon/prof_dr_j_a_bruijn_vvd) , een gesprek gevoerd met de Voorzitter van de Duitse Bondsraad, Dietmar Woidke. De

Duitse Bondsraad kan gezien worden als het Duitse equivalent van de Eerste Kamer. Het gesprek tussen beide Voorzitters vond op digitale wijze

plaats en werd georganiseerd ter vervanging van het bezoek dat de Voorzitter van de Bondsraad jaarlijks aan Nederland brengt. Dat bezoek kon dit
jaar geen doorgang vinden in verband met de coronapandemie.

Tijdens het gesprek kwamen diverse onderwerpen aan bod. Er werd gesproken over het functioneren van beide parlementen in coronatijd, waarbij

ervaringen uit beide landen werden uitgewisseld. Ook de binnenlandse politieke situatie in beide landen kwam aan bod: zowel in Nederland als in
Duitsland staan volgend jaar nationale verkiezingen gepland. Ten slotte werd gesproken over verschillende Europese onderwerpen, met name in het
kader van het EU-voorzitterschap dat Duitsland op dit moment draagt.

Digitale interparlementaire conferentie stabiliteit, economische coördinatie en bestuur in de EU

 12 oktober 2020 - Op 12 oktober 2020 vond een digitale interparlementaire conferentie over stabiliteit, economische coördinatie en bestuur in de
Europese Unie (IPC SECG) plaats. Deze conferentie is gebaseerd op artikel 13 van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de
economische en monetaire unie (https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20130716/publicatie_wet/document3/f=/vjbcb2dc4tyo.pdf) .

Twee keer per jaar spreken nationale parlementsleden, europarlementariërs en vertegenwoordigers van de Europese Commissie en andere EU-
instellingen met elkaar over het begrotingsbeleid en andere onderwerpen die onder het Verdrag vallen. Deze keer werd de conferentie georganiseerd
door EU-voorzitter Duitsland. Vanuit de Eerste Kamer namen de leden Geerdink (https://www.eerstekamer.nl/persoon/drs_p_w_geerdink_vvd) (VVD) en Karimi

(https://www.eerstekamer.nl/persoon/f_karimi_groenlinks) (GroenLinks) deel.

Vanuit een studio in de Bondsdag in Berlijn werden drie sessies gefaciliteerd. In de eerste sessie spraken Isabel Schnabel van de Europese Centrale
Bank en Olaf Scholz, de Duitse minister van Financiën, over de wisselwerking tussen monetair en fiscaal beleid.

De tweede sessie betrof de Europese begrotingsregels. Paolo Gentiloni, EU-commissaris voor economie, en Klaus Regling van het Europees
Stabiliteitsmechanisme gingen hierbij in op de huidige economische en financiële situatie in Europa.

In de laatste sessie stond het economische herstel van Europa centraal en spraken Peter Altmaier, de Duitse minister van Economische Zaken en
Energie, en Valdis Dombrovskis, vicepresident van de Europese commissie, over de te nemen stappen in relatie tot de Covid-19-pandemie.

lees meer
Kamerstukdossier 34.054 over de Interparlementaire conferentie onder Artikel 13 van het Begrotingspact
(https://www.eerstekamer.nl/eu/kamerstukdossier/interparlementaire_conferentie_7)

Documenten van de conferentie op de website van het Duitse EU-voorzitterschap (https://www.parleu2020.de/en/Events/IPC-SECG-690654)

Nieuws uit Europa

Beneluxparlement over Brexit, toekomst EU, Wit-Rusland en voedselveiligheid

 2 oktober 2020 - Op 2 oktober 2020 namen zeven Eerste Kamerleden deel aan de plenaire vergadering van het Beneluxparlement. Het betrof een
hybride vergadering, waarbij Bob van Pareren (https://redactie.eerstekamer.nl/persoon/j_van_pareren_fvd)  (FVD) en Pim van Ballekom

(https://redactie.eerstekamer.nl/persoon/w_t_van_ballekom_vvd)  (VVD) fysiek aanwezig waren in het Cercle Municipal in de hoofdstad Luxemburg. Peter Ester

(https://redactie.eerstekamer.nl/persoon/dr_p_ester_christenunie)  (ChristenUnie), Alexander van Hattem (https://redactie.eerstekamer.nl/persoon/a_w_j_a_van_hattem_pvv)

 (PVV), Arda Gerkens (https://redactie.eerstekamer.nl/persoon/a_m_v_gerkens_sp)  (SP), Ton van Kesteren

(https://redactie.eerstekamer.nl/persoon/a_j_m_van_kesteren_pvv)  (PVV) en Gala Veldhoen (https://redactie.eerstekamer.nl/persoon/mr_g_v_m_veldhoen_groenlinks)

 (GroenLinks) namen deel via de onlineverbinding.

Aan de orde kwamen onder andere actualiteitsdebatten over de gevolgen van de Brexit voor de Beneluxlanden, de toekomst van de Europese Unie

en de situatie in Wit-Rusland. In het bijzonder is ook een themadebat gevoerd over voedselveiligheid en de toegang tot kwalitatieve voeding. 
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Een uitgebreider nieuwsbericht over deze vergadering is op de website van de Eerste Kamer
(https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20201005/beneluxparlement_over_brexit)  te raadplegen.

lees meer
Beneluxparlement over Brexit, toekomst van de EU, Wit-Rusland en voedselveiligheid (https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20201005/beneluxparlement_over_brexit)

Signalering

Nieuwe Europese wetsvoorstellen en mededelingen

 15 oktober 2020 - 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 42 (https://www.eerstekamer.nl/intern_stuk/20201015/overzicht_van_nieuw_gepubliceerde_3/f=/vlcxf44r3hqu.pdf)

Week 41 (https://www.eerstekamer.nl/intern_stuk/20201015/overzicht_van_nieuw_gepubliceerde_2/f=/vlcxf3p6gqsh.pdf)

Week 40 (https://www.eerstekamer.nl/intern_stuk/20201015/overzicht_van_nieuw_gepubliceerde/f=/vlcxf35yxoos.pdf)

Vooruitblik op Europese werkzaamheden Eerste Kamer

 15 oktober 2020 -  

12 tot 16 oktober 2020 
Plenaire sessie Raad van Europa (PACE (https://www.eerstekamer.nl/commissies/pace) )

3 november 2020 
Algemene Europese Beschouwingen Eerste Kamer (https://www.eerstekamer.nl/eu/thema/algemene_europese_beschouwingen_10)

Colofon

Via deze link (http://www.euds.nl/eupdate/inschrijven)  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 (mailto:europapoort@eerstekamer.nl) .
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