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Uitgelicht...

Eerste Kamercommissie behandelt nieuwe Europese voorstellen migratie en asiel

 12 januari 2021 - De Europese Commissie heeft op 23 september 2020 het nieuwe migratie- en
asielpact (COM(2020)609, zie dossier E200018) voorgesteld dat de verschillende elementen bevat
die voor een brede Europese aanpak van migratie noodzakelijk zouden zijn. De Commissie beoogt
met deze voorstellen in betere en snellere procedures voor alle onderdelen van het asiel- en
migratiesysteem te voorzien. Het behelst volgens de Commissie een evenwichtige benadering op
basis van een eerlijke verdeling van verantwoordelijkheid en solidariteit. Dat is cruciaal voor het
herstel van het vertrouwen tussen de lidstaten en het vertrouwen in het vermogen van de Europese
Unie om migratie te beheren, aldus de Europese Commissie.

De commissie I&A/JBZ heeft op 10 november 2020 besloten een technische briefing van de
Europese Commissie te vragen over dit pakket en een mondeling overleg te voeren met de
staatssecretaris van Justitie & Veiligheid (J&V), voordat dit pakket bij de volgende Europese
zogenoemde ‘JBZ-Raad’ zou worden besproken.

De technische briefing vond plaats op 24 november 2020 en werd gehouden via een videoverbinding.
De directeur migratie en bescherming Europese Commissie, de heer Michael Shotter, verzorgde
deze briefing. Het mondeling overleg met de staatssecretaris van J&V vond plaats op 1 december
2020. Het videoverslag is via deze link te bekijken.

De commissie besprak op 8 december 2020 opnieuw het pakket en besloot een brief naar de
staatssecretaris van J&V te sturen met het verzoek om enkele informatie-afspraken te maken over de
onderhandelingen van de wetgevende voorstellen in dit pakket. Deze brief is op 16 december 2020
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naar de staatssecretaris van J&V verstuurd. De staatssecretaris heeft deze brief beantwoord op 18
december 2020.

De staatssecretaris van J&V antwoordt in haar brief dat de Eerste Kamer op eenzelfde manier zal
worden geïnformeerd als de Tweede Kamer en in lijn met de informatieafspraken als gevolg van het
door de Tweede Kamer geplaatste behandelvoorbehoud bij de overkoepelende mededeling en de
hiermee samenhangende vijf wetgevende voorstellen. Overeenkomstig haar toezegging aan de
Tweede Kamer, zal de staatssecretaris zich ervoor inspannen de Kamer doorlopend te informeren
over de ontwikkelingen rond deze voorstellen en ervoor te zorgen dat de Eerste Kamer tijdig wordt
geïnformeerd.

Verder heeft de commissie op 12 januari 2021 besloten op 9 februari 2021 inbreng te leveren voor
schriftelijk overleg met betrekking tot het Europees migratie- en asielpact en een
deskundigenbijeenkomst te houden over dit onderwerp. De commissie zal op 2 februari 2021
bespreken welke deskundigen zij wenst uit te uitnodigen voor deze bijeenkomst.

lees meer
Zie e-dossier E200018 op de Europapoort
Zie e-dossier E200019 op de Europapoort
Zie e-dossier E200020 op de Europapoort
Zie e-dossier E200021 op de Europapoort
Zie e-dossier E200022 op de Europapoort
Zie e-dossier E200023 op de Europapoort

Overleg richtlijn toereikende minimumlonen in de Europese Unie

 12 januari 2021 - De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft schriftelijk
overleg gevoerd over het EU-voorstel voor een richtlijn over toereikende minimumlonen in de
Europese Unie (COM(2020)682, zie dossier E200027).

De leden van de VVD-fractie delen de mening van de regering dat de vaststelling van de hoogte van
het minimumloon een nationale competentie is, maar zij zijn er niet gerust op dat met dit voorstel de
nationale autonomie op dit punt behouden blijft en plaatsen kanttekeningen bij een richtlijn als
instrument voor een onderwerp dat tot de nationale competentie behoort, in plaats van een
aanbeveling.

Ook de regering is van mening dat een raadsaanbeveling een geschikter instrument zou zijn geweest
en zal dit kenbaar maken in de onderhandelingen in Brussel: een raadsaanbeveling had haars
inziens ook handvatten kunnen bieden ter verbetering van de toereikendheid en de dekking van
minimumlonen. Tegelijkertijd vormt het richtlijnvoorstel wel het uitgangspunt van de
onderhandelingen. De regering wil voorkomen dat Nederland niet meepraat over de inhoud door
zichzelf ten principale uit te spreken tegen de richtlijn.

De regering oordeelt positief over de subsidiariteit, omdat het voorstel zou bijdragen aan een gelijk
speelveld. De leden van de VVD-fractie wijzen er echter op dat de minimumlonen een relatie blijven
houden met de sociale standaard per lidstaat, waardoor een prijsverschil op arbeid blijft bestaan en
wat binnen de interne markt concurrentieverstorend blijft werken.

De Commissie beoogt met het voorstel de opwaartse sociaaleconomische convergentie en een gelijk
speelveld in de EU te promoten, aldus de regering. Minimumlonen dienen echter wel rekening te
houden met sociaaleconomische omstandigheden en regionale en sectorale verschillen. Daarom
wordt in het BNC-fiche ook de kanttekening geplaatst dat voor het bereiken van convergentie, en in
het verlengde daarvan een gelijker speelveld door het verkleinen van prijsverschillen op arbeid, ook
de economische fundamenten van achterblijvende lidstaten versterkt dienen te worden. Dit laatste is
allereerst aan lidstaten zelf.

Nederland zet in het kader van het Europees Semester ─ het  voornaamste coördinatie-instrument
voor budgettair, economisch en arbeidsmarktbeleid van lidstaten ─ actief in op het versterken van de
economische fundamenten van lidstaten, aldus de regering in reactie op een vraag van de fracties
van de PvdA en GroenLinks hierover. Ook het Europese herstelpakket Next Generation EU kan
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bijdragen aan het economisch herstel en de versterking van de economische fundamenten door
middel van de implementatie van hervormingen en investeringen.

Nu het voorstel EU-landen niet verplicht om een wettelijk minimumloon in te voeren en er geen
gemeenschappelijk minimumloon ingevoerd wordt, vragen de leden van de fracties van PvdA en
GroenLinks hoe het voorstel toch tot een substantieel verbeterde situatie voor werknemers binnen de
Europese Unie kan leiden. De regering merkt op dat het voorstel mogelijk een impuls kan geven aan
discussies over het minimumloon en in sommige lidstaten kan bijdragen aan een verbeterde situatie
voor werknemers. De hoogte van het minimumloon blijft echter aan lidstaten zelf. In EU-lidstaten
kunnen politieke partijen, sociale partners en belangengroepen hun regering oproepen om hun
wettelijk minimumloon te verhogen. Dit kan geleidelijke sociaaleconomische convergentie promoten.
Het mogelijke effect van de richtlijn acht de regering lastig te kwantificeren.

lees meer
Zie e-dossier E200027 op de Europapoort

Nieuws uit de Kamer

Twee brieven over EU-actieplan tegen racisme verstuurd

 20 november 2020 - Vanuit de commissie voor Binnenlandse Zaken van de Eerste Kamer zijn twee
brieven verstuurd over het EU-actieplan tegen racisme 2020-2025 (COM(2020)565, zie
dossier E200015) dat de Europese Commissie in september van dit jaar heeft gepubliceerd. In het
actieplan concludeert de Commissie dat alleen zich uitspreken tegen racisme onvoldoende is. Enkel
door middel van actief optreden kan het motto “In verscheidenheid verenigd” worden waargemaakt.

De leden van de commissie voor Binnenlandse Zaken hadden zowel vragen aan de Nederlandse
regering als aan de Europese Commissie. Bij brief van 18 november 2020 zijn de vragen van de
leden van de fracties van VVD, GroenLinks en 50PLUS aan de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties voorgelegd.

Vervolgens is op 20 november 2020 een brief met vragen van de leden van de fracties van FVD en
PVV aan de Europese Commissie verstuurd. De commissie voor Binnenlandse Zaken behandelt het
EU-actieplan tegen racisme samen met het strategisch EU-kader voor gelijkheid, integratie en
participatie van de Roma (COM(2020)620).

lees meer
Zie e-dossier E200015 op de Europapoort

Commissie OCW behandelt lhbtiq-strategie Europese Commissie

 7 december 2020 - Vanuit de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Eerste
Kamer zijn per brief vragen gesteld over de mededeling (COM(2020)698, zie dossier E200026) van
de Europese Commissie met de titel ‘Een Unie van gelijkheid: strategie voor gelijkheid van lhbtiq'ers
2020-2025’. Lhbtiq'ers zijn lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transpersonen, non-binaire
personen, interseksuelen en queers. Zij hebben nog steeds veel met discriminatie te maken.

De Commissie heeft de genoemde mededeling op 12 november 2020 gepresenteerd. Het is haar
eerste lhbtiq-strategie ooit. De mededeling was voor de leden van de fracties van GroenLinks, D66,
PVV en SGP aanleiding de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een aantal vragen voor
te leggen.

lees meer
Dossier E200026 op de Europapoort

Interparlementaire videoconferentie Europees Migratie- en Asielpact

 8 december 2020 - Op donderdag 19 november 2020 organiseerde het Europees Parlement (EP) en
het Duitse Voorzitterschap, in samenwerking met de andere twee parlementen van het
voorzitterschapstrio, het Portugese en het Sloveense parlement, een 'High level conference on
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Migration and Asylum in Europe'. Vanwege de beperkingen op fysieke aanwezigheid in de gebouwen
van het EP als gevolg van de COVID-19-pandemie, heeft de conferentie via videoverbinding
plaatsgevonden.

De conferentie begon met een aantal “keynote” toespraken, waaronder die van Europese
Comissievoorzitter Ursula von der Leyen en de voorzitter van het Europees Parlement, David-Maria
Sassoli. Vervolgens vond er een paneldiscussie plaats over het gezamenlijk beheren van asiel en
migratie.

In de middag vonden gelijktijdig een drietal digitale rondetafelsessies plaats met de volgende
onderwerpen: 
1) Verband tussen solidariteit en verantwoordelijkheid bij migratie en asielbeheer; 
2) Externe dimensie - Vormgeven van partnerschappen met derde landen; 
3) Legale migratie en integratie - Beste praktijken en de manier voorwaarts;

De dag werd afgesloten met een plenaire sessie waarin de vorige sessies werden nabesproken.

De Leden Farah Karimi (GroenLinks) en Mei Li Vos (PvdA) hebben namens de commissie I&A/JBZ
aan deze digitale conferentie deelgenomen. Zij hebben op 8 december 2020 in de
commissievergadering een mondelinge terugkoppeling gegeven van deze conferentie. 

lees meer
Zie dossier E200018 op de Europapoort
Zie dossier E200019 op de Europapoort
Zie dossier E200020 op de Europapoort
Zie dossier E200021 op de Europapoort
Zie dossier E200022 op de Europapoort
Zie dossier E200023 op de Europapoort

Beantwoording vragen over EU-strategie rechten van slachtoffers

 8 december 2020 - De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) heeft op 24 november 2020
de beantwoording van de minister voor Rechtsbescherming op vragen over de EU-
strategie (COM(2020)258, zie dossier E200009) inzake de rechten van slachtoffers van strafbare
feiten besproken. Op 8 december 2020 is een beantwoordingsbrief van de Europese Commissie over
hetzelfde onderwerp behandeld in de commissie. In beide gevallen heeft de commissie besloten de
antwoorden te betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet uitbreiding slachtofferrechten,
waarbij op 15 december jl. voorlopig verslag is uitgebracht.

De vaste commissie voor J&V had op 1 oktober 2020 een brief met vragen gestuurd aan de minister
voor Rechtsbescherming over de EU-strategie inzake de rechten van slachtoffers van strafbare
feiten. Voor deze brief hadden de fractieleden van GroenLinks, D66 en SP inbreng geleverd. Onder
meer werden 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.

Daarnaast had de vaste commissie voor J&V een brief gestuurd aan de Europese Commissie over
deze EU-strategie. In deze brief van 6 oktober 2020 stelden de leden van de SP-fractie onder meer
vragen over de minimale standaarden die lidstaten moeten naleven en over de uitvoering van EU-
regelgeving met betrekking tot schadevergoeding aan slachtoffers.

In de mededeling (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 ter waarborging dat dit kader crisisbestendig is.

lees meer
Zie dossier E200009 op de Europapoort
zie eerder
Vragen over EU-strategie inzake rechten van slachtoffers (nieuwsbrief EUpdate nr. 1 - 2020 - 2021)
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Schriftelijk overleg over Europese Klimaatdoelstellingsplan 2030

 15 december 2020 - De Europese Commissie publiceerde op 17 september 2020 het voorstel tot
ophoging van het Europese 2030-doel voor broeikasgasreductie van ten minste 40% naar ten minste
55% ten opzichte van 1990 (COM(2020)562, zie dossier E200024). Het voorstel is onderdeel van de
Europese Green Deal (COM(2019)640, zie dossier E200001). Na het BNC-fiche afgewacht te
hebben, heeft de commissie op 3 november 2020 besloten gelegenheid te bieden tot het leveren van
inbreng voor schriftelijk overleg met de regering en de Europese Commissie.

Op 27 november 2020 is de brief met vragen naar de regering gestuurd. De leden van de fractie van
de PVV hebben hiervoor inbreng geleverd. Deze leden willen onder meer graag weten of de regering
een rol ziet voor kernenergie om de klimaatdoelen te realiseren, en zij zijn ook benieuwd naar het
kostenplaatje voor de renovatie van gebouwen om deze CO2-neutraal te maken. De minister van
EZK heeft deze vragen op 8 december 2020 beantwoord. Het verslag schriftelijk overleg hiervan is op
15 december 2020 door de commissie EZK/LNV voor kennisgeving aangenomen.

Op 30 november 2020 is de brief met vragen in het kader van de politieke dialoog aan de Europese
Commissie verstuurd. De leden van de SP-fractie hebben hiervoor inbreng geleverd. Zij vragen naar
het nieuw gezamenlijk landbouwbeleid waar twee derde van de toegekende subsidies zonder
duurzaamheidsvoorwaarden wordt geschonken en hoe de Europese Commissie over deze
tegenstelling oordeelt. Daarnaast vragen zij of voedselbossen op een duurzame manier kunnen
bijdragen aan de voedselvoorziening, en of de Commissie heeft overwogen dit te stimuleren.

Over het algemeen doet de Europese Commissie drie maanden over de beantwoording van vragen
die worden gesteld in het kader van de politieke dialoog.

lees meer
Zie e-dossier E200024 op de Europapoort
Zie e-dossier E200001 op de Europapoort

COSAC-bijeenkomsten onder Duits en Portugees voorzitterschap

 11 januari 2021 - De reguliere interparlementaire bijeenkomsten onder het Duitse EU-Voorzitterschap
zijn in 2020 afgesloten met een zogenoemde Virtuele COSAC, een digitale conferentie van
delegaties van de commissies Europese Zaken van de nationale parlementen en van het Europees
Parlement. Omdat de pandemie het belette om de halfjaarlijkse conferentie volgens het reglement
van orde te laten verlopen, heeft het Duitse voorzitterschap besloten om dit keer geen reguliere
plenaire COSAC te laten plaatsvinden.

Op de agenda stond de bespreking van de transatlantische relaties, de prioriteiten van het Duitse EU-
Voorzitterschap, lessen uit de coronacrisis, de toekomst van Europa en de relaie met Afrika.
Onder de sprekers waren onder andere Angela Merkel (Bondskanselier), Ursula von der Leyen
(Voorzitter van de Europese Commissie) en Horst Köhler (voormalig president van Duitsland). Voor
de Eerste Kamer namen de leden Oomen-Ruijten (commissievoorzitter, CDA) en Backer (D66) deel. 

Op 11 januari 2021 opende de parlementaire dimensie van het Portugese Voorzitterschap met een
digitale COSAC-Voorzittersbijeenkomst. Hieraan nam het lod Oomen-Ruijten als commissievoorzitter
deel. De prioriteiten van het Portugese EU-Voorzitterschap werden in deze bijeenkomst toegelicht
door de minister van Buitenlandse Zaken, Augusto Santos Silva. Ook vond een debat plaats over de
Europese Herstelstrategie met de Eurocommissaris voor Cohesie en hervormingen, Elisa Ferreira. 

lees meer
Parlementaire publicaties over plenaire bijeenkomsten van de COSAC
Nederlandse delegatie in de COSAC

Schriftelijk overleg over Europese strategie voor duurzame chemische stoffen

 13 januari 2021 - De Europese Commissie publiceerde op 14 oktober 2020 haar Strategie voor
duurzame chemische stoffen (COM(2020)667, zie dossier E200016), als onderdeel van de 'European
Green Deal' (COM(2019)640, zie dossier E200001). De strategie biedt een beleidskader met een
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langetermijnvisie en kondigt in het bijbehorende actieplan zo'n vijftig maatregelen aan (zowel
wetgevend als niet-wetgevend) die de Europese Commissie de komende jaren gaat uitwerken en in
gang wil zetten om chemische stoffen veilig en duurzaam te maken.

Op 1 december 2020 besloten de commissies EZK/LNV en IWO inbreng voor schriftelijk overleg te
leveren op 15 december 2020. Op 18 december 2020 is de brief met vragen en opmerkingen van de
fracties van de PvdA en de SP verstuurd naar de staatssecretaris van I&W. Een afschrift van de brief
is verzonden aan de minister van LNV. De leden van de PvdA-fractie hadden vragen over het gebruik
van chemicaliën in de landbouw. De leden van de SP-fractie vroegen onder meer naar de het tijdspad
dat de regering voor ogen heeft om te zorgen dat de doelstellingen van het commissievoorstel in
Nederland worden geïmplementeerd.

De minister van Infrastructuur & Waterstaat stuurde op 13 januari 2021 haar beantwoording. Deze
brief zal naar verwachting op 26 januari 2021 door de commissies worden besproken.

lees meer
Zie e-dossier E200016 op de Europapoort
Zie e-dossier E200001 op de Europapoort

Vragen over Biodiversiteitsstrategie en 'Van boer tot bord'-strategie Europese Commissie

 20 januari 2021 - De Europese Commissie heeft op 20 mei 2020 een mededeling gepubliceerd over
de 'Van boer tot bord'-strategie (COM(2020)381, zie dossier E200011) voor 'een eerlijk, gezond en
milieuvriendelijk voedselsysteem' en een nieuwe biodiversiteitsstrategie voor 2030 (COM(2020)380,
zie dossier E200010) 'om de natuur terug in ons leven te brengen'. Deze twee voorstellen zijn
onderdeel van het Green Deal-pakket (COM(2019)640, E200001), dat door de commissie EZK/LNV
als prioritair is aangemerkt. Het gaat om niet-wetgevende voorstellen.

De commissie EZK/LNV besloot op 7 juli 2020 een technische briefing te vragen van de Europese
Commissie inzake beide voorstellen en besloot tevens na deze technische briefing inbreng voor
schriftelijk overleg te leveren. Deze technische briefing (via videoverbinding) vond plaats op 1
december 2020. Ambtenaren van de Europese Commissie hebben twee presentaties gehouden over
beide voorstellen.

De commissie heeft vervolgens besloten gelegenheid te bieden schriftelijke vragen te stellen. Er is op
12 januari 2021 inbreng voor schriftelijk overleg geleverd aangaande beide Europese strategieën. De
fracties van GroenLinks en Partij voor de Dieren hebben inbreng geleverd voor vragen aan de
regering, deze brief is op 20 januari 2021 aan de minister van LNV verstuurd. De fractie van
GroenLinks heeft daarnaast ook nog vragen aan de Europese Commissie gesteld. Deze brief zal
binnenkort worden verstuurd.

lees meer
Zie e-dossier E200010 op de Europapoort
Zie e-dossier E200011 op de Europapoort
Zie e-dossier E200001 op de Europapoort

Nieuws uit Europa

Europese Commissie reageert op vragen Rechtsstaatmechanisme

 15 december 2020 - Eurocommissaris voor Justitie Reynders heeft op 15 december 2020 gereageerd
op een brief met vragen van de leden van de fractie van Forum voor Democratie (FVD) over het
Europese rechtsstaatmechanisme (COM(2019)343, zie dossier E190010), daarin gesteund door
leden van de fractie van de Partij voor de Vrijheid (PVV). De brief is op 26 oktober 2020 verzonden. 

De leden van de FVD-fractie hadden vragen gesteld over onder andere de beperking van de cyclus
van het rechtsstaatmechanisme tot de rechtsstaat als slechts een van de genoemde waarden in
artikel 2 VEU, de relatie tussen democratie en rechtsstaat, de gehanteerde terminologie en over de
instanties die input leveren voor het uiteindelijke rapport over de Rechtsstaat.
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lees meer
Zie e-dossier E190010 op de Europapoort

Signalering

Nieuwe Europese wetsvoorstellen en mededelingen

 21 januari 2021 - 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
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Vooruitblik op Europese werkzaamheden Eerste Kamer

 1 februari 2021 -  

1-2 februari 2021

Achtste bijeenkomst Gezamenlijke Parlementaire Controlegroep (JPSG) Europol.

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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