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Uitgelicht...

Eerste Kamerdelegatie bezoekt Europese instellingen

 4 maart 2019 - Een delegatie uit de vaste commissies voor Europese Zaken en voor Financiën heeft op zondag 3 en maandag 4 maart 2019 een
werkbezoek gebracht aan Brussel en met name aan de Europese instellingen aldaar. De delegatie werd geleid door de voorzitter van de vaste

Kamercommissie voor Europese Zaken, Bastiaan van Apeldoorn (https://www.eerstekamer.nl/persoon/prof_dr_e_b_van_apeldoorn_sp) (SP).

 
Op zondagavond 3 maart werd de delegatie ontvangen door de Nederlandse permanente vertegenwoordiger bij de EU, Robert de Groot, en

medewerkers van de PV EU om de meest actuele EU-dossiers en de Nederlandse positie terzake door te spreken.
 
Op maandag 4 maart sprak de delegatie met Ben Smulders, hoofd van het kabinet van vicepresident Frans Timmermans, en met Didier Herbert,

hoofd van de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Den Haag. Zij lichtten de stand van zaken in het Rechtsstaat-dossier toe en de
resultaten van de Betere regelgeving-agenda, die Timmermans aan het begin van de termijn van de Commissie-Juncker lanceerde. Die ochtend vond
ook een gesprek plaats over de toekomst van Europa op economische en financieel gebied met de directeur van de denktank Bruegel, Guntram Wolff.

 
In de middag volgde een gesprek met Gert Jan Koopman, directeur van de DG Budget van de Europese Commissie, over de stand van zaken in de
onderhandelingen in het Meerjarig Financieel Kader (MFK) voor 2021-2027. Fabrice Dell, lid van het kabinet van Eurocommissaris Moscovici, besprak

met de delegatie onderwerpen als de Economische Monetaire Unie (EMU), ontwikkelingen in de Eurozone en fiscale besluitvorming in de EU. De dag
werd afgesloten met een gedachtewisseling met twee vertegenwoordigers van de Task Force art. 50, Nicolas Galudec en Mariano Fernandez-Salas,
over de stand van zaken van de Brexit en de gesprekken met het VK. 

 
De volgende leden namen deel aan het werkbezoek: Bastiaan van Apeldoorn (https://www.eerstekamer.nl/persoon/prof_dr_e_b_van_apeldoorn_sp) (SP), Marnix

van Rij (https://www.eerstekamer.nl/persoon/mr_m_l_a_van_rij_cda) (CDA), Sybe Schaap (https://www.eerstekamer.nl/persoon/prof_dr_ing_s_schaap_vvd) (VVD), Alexander

Rinnooy Kan (https://www.eerstekamer.nl/persoon/prof_dr_a_h_g_rinnooy_kan_d66) (D66), Kees Kok (https://www.eerstekamer.nl/persoon/mr_c_j_kok_pvv) (PVV), Harmen

Binnema (https://www.eerstekamer.nl/persoon/dr_h_a_binnema_groenlinks) (GroenLinks) en Peter Ester (https://www.eerstekamer.nl/persoon/dr_p_ester_christenunie)

(ChristenUnie).

Het werkbezoek van de Kamerleden dient ter voorbereiding op de Algemene Europese Beschouwingen die op 16 april 2019 in de Eerste Kamer
worden gehouden.

Nieuws uit de Kamer

Europese Parlementaire Week Brussel

 18 februari 2019 - Maandag 18 februari en dinsdag 19 februari jl. vond de jaarlijkse Europese Parlementaire Week plaats. Vanuit de vaste commissie

voor Financiën heeft senator Marnix van Rij (https://www.eerstekamer.nl/persoon/mr_m_l_a_van_rij_cda) (CDA) deelgenomen. Tweede Kamerlid Evert Jan

Slootweg (https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/alle_kamerleden/slootweg-ej-cda) (CDA) nam eveneens deel aan het programma. 

De Europese Parlementaire week bestaat uit de interparlementaire conferentie over het Europees Semester en de halfjaarlijkse interparlementaire

conferentie inzake stabiliteit, economische coördinatie en bestuur in de Europese Unie. Dit jaar was er in het bijzonder aandacht voor de recente
commissiemededeling inzake de hervorming van de besluitvorming over fiscale voorstellen in Europese Unie en het volgende Meerjarig Financieel
Kader 2021-2027.

Deze conferentie werd georganiseerd door het Europees Parlement en het parlement van Roemenië, de lidstaat die momenteel het Europese

voorzitterschap bekleedt. De nationale parlementen van de lidstaten van de Europese Unie spreken tijdens deze week over de EU-coördinatie van het
economisch en begrotingsbeleid van de lidstaten in het kader van het Europees Semester en het Verdrag inzake Stabiliteit, Coördinatie en Bestuur in
de Economische en Monetaire Unie.

lees meer
Themapagina Europees Semester 2019 (https://www.eerstekamer.nl/eu/thema/europees_semester_2019)

Themapagina Het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 (https://www.eerstekamer.nl/eu/thema/het_meerjarig_financieel_kader_2)

Schriftelijke vragen over investeringsplan voor Europa

 22 februari 2019 - De commissie EZK/LNV heeft vragen gesteld over de commissiemededeling inzake een investeringsplan voor Europa (zie E190002
(https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e190002_commissiemededeling_inzake) ). De Europese Commissie publiceerde deze mededeling op 22 november 2018.

Hierin kijkt de Commissie terug op het Europees Fonds voor Strategische Investeringen ('plan-Juncker') dat eind 2014 is voorgesteld.

De commissie besloot in december 2018 de appreciatie van de regering af te wachten. Toen bleek dat er geen appreciatie zou komen, besloot de
commissie op 5 februari 2019 vragen te stellen aan de regering. Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering is geleverd door de fracties van D66
en PvdA. Op 22 februari 2019 is de brief met vragen verstuurd.
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In deze brief (https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20190222/brief_aan_de_minister_van) stellen de D66-fractieleden vragen over de subsidieverstrekking van

100 miljoen euro aan het Bulgaarse bedrijf Biovet. De leden van de PvdA-fractie stellen vragen over InvestEU, als opvolger van het Europees Fonds

voor Strategische Investeringen. Zij willen onder andere graag weten hoe de regering de relatie ziet tussen Invest-NL en InvestEU. 

lees meer
Zie dossier E190002 op de Europapoort (https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e190002_commissiemededeling_inzake)

Vierde bijeenkomst controlegroep Europol

 24 februari 2019 - Op zondag 24 en maandag 25 februari 2019 vond de vierde bijeenkomst plaats van de parlementaire controlegroep (JPSG)

Europol. Vanuit de vaste commissie voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad namen de leden Margo Andriessen
(https://www.eerstekamer.nl/persoon/mr_dr_m_f_andriessen_d66) (D66) en Alexander van Hattem (https://www.eerstekamer.nl/persoon/a_w_j_a_van_hattem_pvv) (PVV)

deel. De delegatie bestond verder uit de Tweede Kamerleden Madeleine van Toorenburg

(https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/alle_kamerleden/toorenburg-mm-van-cda) (CDA) en Monica den Boer

(https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/alle_kamerleden/boer-mgw-den-d66) (D66).

De JPSG Europol betreft het eerste parlementaire toezichtsorgaan op een Europees Agentschap en bestaat uit afgevaardigden van het Europees

Parlement (LIBE-committee) 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 dit maal met name de activiteiten die Europol heeft ontplooid in de maanden september 2018 tot en met februari 2019. Vanuit

het perspectief van de executive director, het management board en de data protection supervisor werden deze activiteiten toegelicht. Verder werd
een stand van zaken en activiteitenrapport gedeeld ten aanzien van enkele nieuwe ontwikkelingen binnen Europol, te weten het Europol Travel
Intelligence Centre (ETIC) en het European Cybercrime Centre (EC3). Vermeldenswaardig was voorts de toespraak van Eurocommissaris voor de

Veiligheidsunie, de heer Julian King. De discussie werd afgesloten met een uitwisseling van standpunten over de procedure tot benoeming van een
JPSG-vertegenwoordiger in de Europol management board.

lees meer
Zie Kamerstukdossier 34.931 (https://www.eerstekamer.nl/kamerstukdossier/bijeenkomsten_van_de_parlementaire)

Vragen Discussienota duurzaam Europa in 2030 aan regering en Europese Commissie

 14 maart 2019 - De commissie EZK/LNV heeft vragen gesteld aan de regering en aan de Europese Commissie over de discussienota inzake een
duurzaam Europa in 2030 (zie E190003 (https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e190003_discussienota_naar_een) ), die op 30 januari 2019 door de Europese

Commissie is gepubliceerd.

De discussienota vormt een onderdeel van de inspanningen die de EU levert om de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de VN te behalen,
waaronder de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering. Door een overzicht te geven van het scala van uitdagingen voor Europa en drie
scenario's voor de toekomst te schetsen, beoogt de Commissie richting te geven aan de besprekingen over de wijze waarop deze doelstellingen het

best kunnen worden behaald en de EU het best kan bijdragen tegen 2030.

De fracties van D66 en GroenLinks hebben aan de regering vragen gesteld. De vragen van de D66-fractieleden richten zich met name op de
verhouding van de scenario’s van de Europese Commissie tot de economische groei en concurrentiepositie van de EU.  De leden van de

GroenLinksfractie vragen in hoeverre de sustainable development goals (https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/) van de VN

worden behaald in de EU. Deze brief (https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20190227/brief_aan_de_minister_van_ezk) met vragen is op 27 februari 2019 naar

de minister van EZK verstuurd.

De fracties van SP en GroenLinks hebben daarnaast vragen aan de Europese Commissie over deze discussienota gesteld. De vragen van de SP-
fractieleden zijn met name gericht op internationaal transport en handel. De GroenLinksfractie stelt ook aan de Europese Commissie vragen over de
VN sustainable development goals en vragen onder andere hoe de Europese Commissie met de drie scenario’s hieraan invulling wil geven. Deze brief

(https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20190304/brief_aan_de_europese_commissie_in) met vragen is op 4 maart 2019 naar de Europese Commissie verstuurd.

lees meer
Zie dossier E190003 op de Europapoort (https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e190003_discussienota_naar_een)

Nieuws uit Europa

Benoeming hoofdaanklager Europees Openbaar Ministerie

 26 februari 2019 - Op dinsdag 26 februari vond in het Europees Parlement de hoorzitting met de commissies CONT en LIBE plaats vanwege de
aanstelling van een hoofdaanklager voor het Europees Openbaar Ministerie (EOM). De drie kandidaten, Andres Ritter, Jean François Bohnert en Laura
Codruţa Kövesi, namen tijdens deze bijeenkomst elk 7 minuten het woord waarna voor iedere kandidaat een vragenuur van 63 minuten volgde.

Vervolgens werd in beide commissies gestemd voor een voorkeurskandidaat.

De commissies LIBE en CONT van het Europees Parlement hebben beide gestemd voor Kövesi als favoriete kandidaat voor de functie
van hoofdaanklager, met Bohnert op de tweede plaats. Kövesi stond eerder aan het hoofd van het Roemeense anti-corruptie apparaat DNA, maar is in

juli 2018 ontslagen door de huidige Roemeense regering. Dit ontslag baarde onder andere de Europese Commissie ernstig zorgen, omdat dit het
vermoeden voedde dat dit was veroorzaakt door haar kritische houding tegenover de Roemeense regering.

Tijdens de hoorzitting legde Kövesi de nadruk op haar ervaring als aanklager bij het Roemeense DNA. Ze stelde dat een aanklager op zoek hoort te

gaan naar de waarheid en over een sterk moreel kompas moet beschikken. Een aantal Europarlementariërs noemde het moedig dat ze zich ondanks
de beschuldigingen van de Roemeense regering kandidaat heeft gesteld. De vragen waren een enkele keer gericht op de beschuldigen aan haar adres
toen zij nog voor DNA werkte, met name door Roemeense Europarlementariërs.  

Op 7 maart wordt in de ‘Conference of Presidents’ formeel besloten wie het Europees Parlement als hoofdaanklager voor het EOM kiest. Als er wordt
gekozen voor Kövesi, dan zal het Europees Parlement met de Europese Raad in onderhandeling moeten. De Europese Raad sprak namelijk al eerder
voorkeur uit voor de Franse Jean François Bohnert als hoofdaanklager van het EOM.

lees meer
Politico: MEPs back Romanian graft-buster for EU prosecutor (https://www.politico.eu/article/laura-codruta-kovesi-romania-anti-corruption-chief-fights-for-top-eu-

prosecutor-post/?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=e9e4a16704-EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_27_05_48&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-e9e4a16704-

19024970)

Signalering

Vooruitblik op Europese werkzaamheden Eerste Kamer

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

13 en 14 maart 2019  
Commissie voor Europese Zaken - Werkbezoek aan Franse Senaat

19 maart 2019  
Commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) - Bezoek commissie Meijers inzake herziening GEAS 

 

Nieuwe Europese wetsvoorstellen en mededelingen
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 7 maart 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 8-9 (https://www.eerstekamer.nl/eu/intern_stuk/20190301/week_8_9_2019/f=/vkwli48hs8nj.pdf)

week 10 (https://www.eerstekamer.nl/eu/intern_stuk/20190307/week_10_2019/f=/vkwli5bp1x5s.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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