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Uitgelicht...

Vragen gezinsherenigingprocedures nieuwe Dublinregelgeving beantwoord

 5 februari 2019 - De commissie I&A/JBZ heeft op 21 december 2018 een brief gestuurd naar de staatssecretaris van J&V met nadere vragen inzake

gezinsherenigingprocedures in de nieuwe Dublinregelgeving. De fracties van GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en D66 hebben hier gezamenlijke
schriftelijke inbreng voor geleverd. De staatssecretaris heeft de brief op 1 februari 2019 beantwoord
(https://redactie.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20190204/verslag_van_een_nader_schriftelijk) .

Eén van de vragen die de fracties stelden ging over het feit dat het Commissievoorstel voor een nieuwe Dublinverordening (zie E160013
(https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e160013_voorstel_voor_een) ) onder andere inhoudt dat de lidstaat waar de onbegeleide minderjarige het eerste

asielverzoek heeft ingediend, verantwoordelijk is en blijft voor de behandeling van het asielverzoek, ook als de minderjarige in een andere lidstaat

asiel heeft aangevraagd. Volgens deze leden gaat dit in tegen het arrest M.A. tegen het Verenigd Koninkrijk van 6 juni 2013, waarin het Hof bepaalde
dat het belang van het kind vergt dat de verantwoordelijke lidstaat de lidstaat is waar de minderjarige zich bevindt, omdat bij een overdracht naar
een andere lidstaat de onzekerheid van de minderjarige onnodig wordt verlengd.

De staatssecretaris antwoordde hierop dat secundaire bewegingen niet in het belang van het kind zijn en daarom wordt ontmoedigd. Er wordt
bepaald dat bij afwezigheid van familieleden in de EU, de lidstaat waar het eerste asielverzoek is geregistreerd verantwoordelijk blijft voor de
behandeling van de asielaanvraag. Een uitzondering hierop wordt gemaakt als er is aangetoond dat dit niet in het belang van het kind is. Voorafgaand

aan elk besluit tot overdracht van een alleenstaande minderjarige asielzoeker dient dan ook een beoordeling van het belang van het kind gemaakt te
worden.

De commissie besloot op 5 februari 2019 om de beantwoording van de staatssecretaris van J&V voor kennisgeving aan te nemen.

lees meer
Verslag van een nader schriftelijk overleg inzake gezinsherenigingprocedures in de nieuwe Dublinregelgeving
(https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20190204/verslag_van_een_nader_schriftelijk)

Zie dossier E160013 op de Europapoort (https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e160013_voorstel_voor_een)

Verzamelwet Brexit onder de loep

 12 februari 2019 - Met het oog op de uittreding van het Verenigd Koninkrijk op 29 maart 2019 uit de Europese Unie, de zogenaamde Brexit, heeft
de regering geïnventariseerd welke aanpassingen van de Nederlandse wetgeving noodzakelijk zijn. De wijzigingsvoorstellen zijn gebundeld in het
wetsvoorstel Verzamelwet Brexit. Dit wetsvoorstel (https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35084_verzamelwet_brexit) is momenteel in behandeling bij de

commissie voor Europese Zaken.

Op 12 februari 2019 heeft de commissie met de betrokken ministeries een openbare technische briefing georganiseerd (zie video van de technische
briefing (https://c.connectedviews.com/01/SitePlayer/eerstekamer_commissiekamer?session=16898) ). Aan de ministeries is verzocht met name de juridische gevolgen

toe te lichten van de wijzigingen in het wetsvoorstel, die naar aanleiding van amendementen en nota's van wijziging in de Tweede Kamer tot stand
zijn gekomen. Bij de briefing is met name ingegaan op het artikel X in het wetsvoorstel, dat als vangnet moet dienen voor onvoorziene
omstandigheden. 

De commissie heeft besloten tot schriftelijke voorbereiding voorafgaand aan de plenaire behandeling en een inbrengdatum (voorbereidend
onderzoek) bepaald op 19 februari 2019. 

lees meer
Zie kamerstukdossier 35.084 'Verzamelwet Brexit' (https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35084_verzamelwet_brexit)

zie eerder
Stand van zaken Brexit (nieuwsbrief EUpdate nr. 4 - 2018 - 2019) (https://www.euds.nl/node/2557#art2550)

Nieuws uit de Kamer

Bespreking brieven bestrijding online-desinformatie

 25 januari 2019 - 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) bespreken op 19 februari 2019
in een gezamenlijke vergadering de enkele maanden geleden ontvangen brief (https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20180903/verslag_van_een_schriftelijk_4)

van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de recent ontvangen brief
(https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20190125/verslag_van_een_schriftelijk_2) van de Europese Commissie over de bestrijding van online-desinformatie.

Deze brieven zijn ontvangen naar aanleiding van een aantal vragen gesteld door verschillende fracties aan de minister van BZK

(https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20180903/verslag_van_een_schriftelijk_4) en de Europese Commissie

(https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20180716/brief_aan_de_vice_voorzitter_van) .
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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 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.

Inmiddels heeft de Europese Commissie tezamen met de Hoge vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en veiligheidsbeleid op 5
december 2018 een mededeling gepubliceerd, getiteld “Actieplan tegen desinformatie”. (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?

uri=CELEX:52018JC0036&from=EN) Dit Actieplan is een uitwerking van de gecoördineerde aanpak van desinformatie. Het plan wordt betrokken bij de

bespreking van de brieven van de minister van BZK en de Europese Commissie.

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

Plenaire behandeling Vierde spoorwegpakket afgerond

 29 januari 2019 - De Eerste Kamer heeft op 29 januari 2019 het wetsvoorstel Implementatie Vierde spoorwegpakket

(https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34914_implementatie_vierde) aangenomen. Tijdens het plenaire debat

(https://www.eerstekamer.nl/handelingen/ek/20190122/interoperabiliteit_spoorwegsysteem)  op 22 januari 2019 met de staatssecretaris van Infrastructuur en

Waterstaat is door verschillende fracties gesproken over de implementatie van dit Europese pakket. Daarbij hebben zij onder meer hun zorgen geuit

over de rol die Nederland in de toekomst nog speelt op het eigen spoornetwerk. De staatssecretaris gaf aan dat marktwerking geen doel op zich is en
dat de belangen van de reiziger steeds scherp in de gaten worden gehouden.

Het Vierde spoorwegpakket beoogt een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit, de concurrentiekracht en de efficiëntie van de

Europese spoorwegsector. Het pakket bestaat uit een marktpijler en een technische pijler. De marktpijler heeft betrekking op de regulering van de
steeds verdergaande openstelling van de spoormarkt. De technische pijler heeft betrekking op de veiligheid en interoperabiliteit van de spoorwegen.

lees meer
Zie kamerstukdossier 34.914 op de Eerste Kamer website voor de behandeling van het wetsvoorstel
(https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34914_implementatie_vierde)

Zie E130002 voor de behandeling van het Commissievoorstel (https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e130002_commissiemededeling_het)

Antwoord op vragen over Handelsverdrag EU-Vietnam

 31 januari 2019 - De regering heeft op 31 januari 2019 gereageerd (https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20190204/verslag_van_een_schriftelijk) op de

vragen van de fracties van de SP en de Partij voor de Dieren ten aanzien van een Investeringsbeschermingsovereenkomst en een
Vrijhandelsovereenkomst van de EU met Vietnam.

De overeenkomsten met Vietnam waren op 17 oktober 2018 door de Europese Commissie gepresenteerd en ter goedkeuring voorgelegd aan de

Europese Raad. In hun vragen legden de leden van de SP-fractie vooral de nadruk op de ongelijkheid tussen de EU als grootste handelsblok ter
wereld en Vietnam als land in ontwikkeling. De leden van de PvdD-fractie ondervroegen de regering met name op het vlak van milieu en
dierenwelzijn. In haar reactie geeft de regering aan de zorgen van beide fracties niet te delen. 

De brief werd op 5 februari 2019 besproken in de Eerste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
en gaf aanleiding om in nader schriftelijk overleg te treden. De inbrengdatum werd bepaald op 19 februari 2019.

lees meer
Zie het verslag van een schriftelijk overleg over investeringsbeschermingsovereenkomst en een vrijhandelsovereenkomst van de EU met Vietnam
(https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20190204/verslag_van_een_schriftelijk)

Zie E180032 op de Europapoort (https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e180032_voorstellen_voor_een)

zie eerder
Vragen over Handelsverdrag EU-Vietnam (nieuwsbrief EUpdate nr. 5 - 2018 - 2019) (https://www.euds.nl/node/2572#art2567)

Franse senatoren bezoeken Eerste Kamer

 12 februari 2019 - Op dinsdag 12 februari 2019 heeft een delegatie van de Franse Senaat een bezoek gebracht aan de Eerste Kamer. De delegatie,

onder leiding van de voorzitter van de Franse senaatscommissie voor Buitenlandse Zaken en Defensie, sprak met leden van de Eerste
Kamercommissies voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Europese Zaken (EUZA) over het onderwerp
‘Europese defensie’.

Gesproken werd over de verschillende initiatieven die in de laatste jaren zijn genomen op Europees niveau als het gaat om defensie. Aan bod kwamen
daarnaast diverse andere relevante thema’s, zoals de ontwikkelingen in de NAVO en de bilaterale militaire samenwerking die er bestaat tussen
Europese lidstaten.

In maart van dit jaar zal de commissie EUZA van de Eerste Kamer een bezoek brengen aan de Franse Senaat.

Nieuws uit Europa

Debat toekomst EU in EP met Italiaanse Premier Conte

 12 februari 2019 - Op dinsdagavond 12 februari 2019 ging de Italiaanse premier Giuseppe Conte in debat met het Europees Parlement over de
toekomst van Europa. In zijn speech stelde de Italiaanse premier dat de Europese integratie van de Europeanen één volk heeft gemaakt, waarbij hij
de rechtsbescherming en de vrijheid van verkeer de belangrijkste verworvenheden van de EU noemt. Verder stelde hij dat de kloof tussen Europese

bestuurders en de bevolking toeneemt, waardoor burgers zich niet meer vertegenwoordigd voelen.

Wat het buitenlandbeleid betreft, pleitte de Italiaanse premier voor een gemeenschappelijke Europese defensie, een Europese zetel in de VN-
veiligheidsraad, een sterkere relatie met de VS en dialoog met Rusland en China. Hij betoogde dat het belangrijk is om als EU met één stem te

spreken wanneer het gaat over buitenlandbeleid. Hij stelde verder dat het nodig is een stabiele en duurzame oplossing te vinden om de
migratiestromen in bedwang te houden, waarbij hij specifiek aandacht vroeg voor de relatie met Afrika. Daarbij stelde hij dat de Economische
Monetaire Unie (EMU) voltooid moet worden en dat de werkloosheid op Europees niveau moet worden bestreden.

De premier hield zijn speech kort nadat diplomatieke spanningen tussen Frankrijk en Italië hoog waren opgelopen, omdat de premier publicitair munt
trachtte te slaan uit een ontmoeting met de woordvoerder van de Franse 'gele hesjes'. Veel Europarlementariërs bekritiseerden de houding van de
Italiaanse regering in dit conflict. Verder waren de Europarlementariërs, met uitzondering van de leden van de ENF en EFDD, erg kritisch op het beleid

van de Italiaanse regering. Verhofstadt (ALDE) bekritiseerde de Italiaanse regering bijvoorbeeld omdat zij de EU ervan hebben weerhouden een
standpunt in te nemen tegen de Venezolaanse president Maduro.

Wat migratie betreft stelde Lamberts (Groenen) dat de Italiaanse regering migranten tot zondebokken maakt van alle problemen. Daarbij stelde

Bullmann (S&D) dat migranten door Italiaans beleid niet meer door NGO's uit de Middellandse Zee worden gered en daardoor de speelbal van cynisch
beleid zijn geworden. Forenza (GUE/NGL) uitte nog kritiek op de vrouwenrechten in Italië. Tegenover de kritische opmerkingen van de andere
partijen, prezen Agea (EFDD) en Bizotto (ENF) de doorgevoerde veranderingen in Italië. Bizotto (ENF) roemde de houding van Italië tegenover de

‘oligarchen in Brussel’ en Agea (EFDD) de investeringen van de regering.

Dit was het vijftiende debat in een reeks van debatten met regeringsleiders over de toekomst van Europa. Voor meer informatie over de voorgaande
debatten kunt u hier (http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628288/EPRS_BRI(2018)628288_EN.pdf) verder lezen. De (fragmenten van de)

debatten kunt u hier (http://www.futureofeuropedebates.eu/) terugkijken. 
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Signalering

Vooruitblik op Europese werkzaamheden Eerste Kamer

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

18 februari 2019 
Commissie voor Financiën - De Leden Van Rij (CDA) (https://www.eerstekamer.nl/persoon/mr_m_l_a_van_rij_cda) en Van de Ven (VVD)

(https://www.eerstekamer.nl/persoon/mr_m_p_m_van_de_ven_vvd)  nemen deel aan de Europese Parlementaire week in Brussel op 18 en 19 februari 2019. 

24 februari 2019 
Commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) - De Leden Andriessen (D66) (https://www.eerstekamer.nl/persoon/mr_dr_m_f_andriessen_d66) en Van

Hattem (PVV) (https://www.eerstekamer.nl/persoon/a_w_j_a_van_hattem_pvv) nemen deel aan de bijeenkomst van de JPSG Europol op 24 en 25 februari 2019 te

Boekarest, Roemenië.

4 maart 2019 
Commissie voor Europese Zaken (EUZA) - Jaarlijkse werkbezoek naar Brussel ter voorbereiding op de Algemene Europese Beschouwingen (16 april

2019).

5 maart 2019 
Commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) - Technische briefing van het ministerie van J&V inzake de herziening van het

Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel (GEAS).

7 maart 2019 
Commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) - De Leden Schaap (VVD)

(https://www.eerstekamer.nl/persoon/prof_dr_ing_s_schaap_vvd) en Vlietstra (PvdA) (https://www.eerstekamer.nl/persoon/j_g_vlietstra_pvda) nemen deel aan de

interparlementaire conferentie over het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid op 7 en 8 maart 2019, te Boekarest, Roemenië.

12 maart 2019 

Commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) - Gesprek met rapporteurs van het Europees Parlement over de herziening van
het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel (GEAS).

2 april 2019 

Commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) - Mondeling overleg met de staatssecretaris van J&V inzake de herziening van
het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel (GEAS).

Nieuwe Europese wetsvoorstellen en mededelingen

 14 februari 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 5 (https://www.eerstekamer.nl/intern_stuk/20190214/overzicht_van_nieuwe_europese/f=/vkw0g6himmi8.pdf)

Week 6 (https://www.eerstekamer.nl/intern_stuk/20190214/overzicht_van_nieuwe_europese_2/f=/vkw0g6wxodp4.pdf)

Week 7 (https://www.eerstekamer.nl/intern_stuk/20190214/overzicht_van_nieuwe_europese_3/f=/vkw0g7a1y1sm.pdf)

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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