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Uitgelicht...

Mondeling overleg Europees Asielstelsel met staatssecretaris J&V

 2 april 2019 - De commissie I&A/JBZ heeft op 2 april 2019 met de staatssecretaris van J&V mondeling overleg gevoerd over de stand van zaken van
het pakket van voorstellen voor de herziening van het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel (GEAS).

In 2016 presenteerde de Europese Commissie zeven wetgevingsvoorstellen voor de hervorming van het GEAS. Bij de vluchtelingencrisis van 2015-

2016 was er sprake van een grootschalige ongecontroleerde toestroom van vluchtelingen die een buitensporige druk legde op de asielstelsels van de
lidstaten. De voorstellen van de Europese Commissie zouden onder meer zorgen voor geharmoniseerde efficiënte asielprocedures in alle lidstaten, die
ook bij een oplopende vluchtelingenstroom blijven voldoen. Er is echter nog geen zicht op een akkoord op het gehele pakket van maatregelen.

Ter voorbereiding van dit mondeling overleg met de staatssecretaris heeft de commissie een aantal bijeenkomsten georganiseerd om meer informatie
te vergaren over de stand van zaken van de herziening van dit asielstelsel. Op 5 maart 2019 heeft de commissie gesproken met ambtenaren van het
ministerie van J&V. Vervolgens spraken de leden op 12 maart 2019 via een videoverbinding met twee Europarlementariërs die rapporteurs zijn van

twee voorstellen uit het GEAS-pakket: mevrouw Wikström en mevrouw In ’t Veld. Ten slotte hebben de commissieleden op 19 maart 2019 gesproken
met leden van Commissie Meijers, een onafhankelijke groep van experts die adviseert over Europees straf-, asiel-, migratie-, privacy, non-
discriminatie en institutioneel recht. De leden waren in het bijzonder geïnteresseerd in de redenen waarom er zo weinig vooruitgang wordt geboekt in

de onderhandelingen, wat er te verwachten valt met de komende EP-verkiezingen, en of er op onderdelen nog resultaat te boeken zou zijn. 

Op 2 april 2019 had de commissie de staatssecretaris van J&V uitgenodigd om over de herziening van het GEAS van gedachten te wisselen. Het
verslag van dit overleg wordt op korte termijn gepubliceerd op de website van de Eerste Kamer onder de kamerstuknummers 34.482

(https://www.eerstekamer.nl/eu/kamerstukdossier/eu_voorstellen_herziening) / 34.585 (https://www.eerstekamer.nl/eu/kamerstukdossier/eu_voorstellen_gemeenschappelijk) . 

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

Zie dossier E160014 op de Europapoort (https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e160014_voorstel_voor_een)

Zie dossier E160015 op de Europapoort (https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e160015_voorstel_voor_een)

Zie dossier E160025 op de Europapoort (https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e160025_voorstel_voor_een)

Zie dossier E160026 op de Europapoort (https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e160026_voorstel_voor_een)

Zie dossier E160027 op de Europapoort (https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e160027_voorstel_voor_een)

Zie dossier E160028 op de Europapoort (https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e160028_voorstel_voor_een)

Eerste Kamer verwerpt initiatiefwetsvoorstel tweederde meerderheid EU-verdragen

 9 april 2019 - De Eerste Kamer heeft op 9 april 2019 een initiatiefwetsvoorstel van het Tweede Kamerlid Van der Staaij

(https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/30874_initiatiefvoorstel_van_der) verworpen. Het voorstel beoogde in artikel 91 van de Grondwet vast te leggen dat voor

de parlementaire goedkeuring van EU-verdragen een meerderheid van ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen nodig is. Deze
eis van een gekwalificeerde meerderheid was volgens de initiatiefnemer logisch in het licht van het feit dat de invloed van de Europese Unie op de

Nederlandse rechtsorde sterk gegroeid is en nog altijd toeneemt.

Een meerderheid binnen de Eerste Kamer zag dat echter anders. Een veelgehoord kritiekpunt was dat het voorstel enerzijds ook voor zeer
eenvoudige EU-verdragen de eis van een tweederde meerderheid stelt, terwijl anderzijds voor zeer ingrijpende verdragen die niet als EU-verdrag

kunnen gelden de eis van een gewone meerderheid in stand blijft. Daarmee was het voorstel in het ene geval te ruim en in het andere te beperkt.

Het initiatiefwetsvoorstel werd reeds op 20 november 2006 bij de Tweede Kamer aanhangig gemaakt. Pas op 22 september 2015 werd het voorstel in
die Kamer aangenomen, waarna de Eerste Kamer zich over het wetsvoorstel boog. Na afloop van het plenaire debat werd op 24 januari 2017 echter

door de Eerste Kamer een motie-Duthler c.s. (https://www.eerstekamer.nl/motie/motie_duthler_vvd_c_s_over_het_2) aangenomen. Op basis hiervan besloot de

Senaat het wetsvoorstel aan te houden totdat de op dat moment nog in te stellen Staatscommissie parlementair stelsel haar rapport had uitgebracht.
Dat rapport is op 13 december 2018 verschenen.

Overigens had ook een eerdere staatscommissie - de Staatscommissie Grondwet (2009/2010) - al over het initiatiefwetsvoorstel geadviseerd. Met het
verschijnen van het rapport van de Staatscommissie parlementair stelsel kon de Eerste Kamer de behandeling op 2 april 2019 hervatten. De toen
gehouden derde termijn leverde geen direct nieuwe inzichten op, met als gevolg dat het voorstel een week later met ruime meerderheid verworpen

werd.

Eerste Kamer stelt Europees werkprogramma 2019 vast

 16 april 2019 - Dinsdag 16 april 2019 stelde de Eerste Kamer aan het slot van de Algemene Europese Beschouwingen haar Europees werkprogramma
voor 2019 (https://www.eerstekamer.nl/eu/id/vkxrlctb8dww/document_extern/europees_werkprogramma_2018_2019/f=/vkxrldmst2r6.pdf) vast. Het werkprogramma is een

prioritaire selectie, van 9 voorstellen, uit het Werkprogramma 2019 van de Europese Commissie
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(https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e180031_werkprogramma_2019_van_de) . Deze selectie heeft de afgelopen maanden in de fracties en de commissies

plaatsgevonden. 

Bij de behandeling van voorstellen uit het Europees werkprogramma van de Eerste Kamer wordt de volgende werkwijze gehanteerd. Zodra een
Europees voorstel wordt gepubliceerd dat onderdeel is van de prioritaire lijst, zal het Commissievoorstel automatisch worden geagendeerd in de
eerstvolgende vergadering van de verantwoordelijke Kamercommissie. Deze bepaalt op dat moment óf en hoe de wijze van behandeling vorm zal

krijgen. Het staat niet op voorhand vast dat voorstellen van deze lijst aan een subsidiariteitstoets worden onderworpen of voor een parlementair
voorbehoud in aanmerking komen. Deze weging vindt plaats in het kader van een integrale (politieke) toets. Na publicatie van een voorstel zullen de
Kamercommissies de mogelijk in te zetten beïnvloedingsinstrumenten in overweging nemen, inclusief het reguliere instrumentarium van schriftelijk

en/of mondeling overleg met de bewindspersoon op wiens terrein het Europese voorstel betrekking heeft. Zodra de vakcommissies van de Eerste
Kamer een voorstel in behandeling nemen, wordt een digitaal e-dossier aangemaakt op de website www.europapoort.nl (http://www.europapoort.nl) .

Deze werkwijze sluit niet uit dat voorstellen die momenteel niet zijn opgenomen in de prioritaire lijst, na publicatie alsnog in behandeling kunnen

worden genomen door de Eerste Kamercommissies. 

lees meer
zie E-dossier E180031 op de Europapoort (https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e180031_werkprogramma_2019_van_de)

Nieuws uit de Kamer

Nader schriftelijk overleg over ESM en gemeenschappelijk afwikkelingsfonds

 9 april 2019 - De commissie voor Financiën besloot in haar vergadering van 18 december 2018 om in schriftelijk overleg te treden naar aanleiding
van het verslag van de Eurogroep en de Ecofinraad van 3 en 4 december 2018
(https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20181207/brief_van_de_minister_van_2/document3/f=/vkuaij65i0zu_opgemaakt.pdf) over de passages inzake het Europees

Stabiliteitsmechanisme (ESM) en het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds. De fractie van de SP (Reuten) heeft hiervoor inbreng geleverd. De
beantwoording van de vragen (https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20190206/verslag_van_een_schriftelijk_2) is op 6 februari jl. door de minister van

Financiën aan de Eerste Kamer aangeboden.

In haar vergadering van 12 februari jl. heeft de commissie voor Financiën besloten in nader schriftelijk overleg te treden naar aanleiding van de op 6
februari jl. ontvangen brief. De leden van de fractie van D66 hebben op dinsdag 19 februari 2019 hiervoor inbreng geleverd. De beantwoording van
de vragen (https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20190402/verslag_van_een_nader_schriftelijk_2) is op 2 april jl. door de minister van Financiën aan de Eerste

Kamer aangeboden. De commissie heeft in haar vergadering van 9 april jl. besloten de brief voor kennisgeving aan te nemen en niet in nader
schriftelijk overleg te treden met de regering.

lees meer
zie kamerstuk 21.501-07 op de Europapoort (https://www.eerstekamer.nl/eu/kamerstukdossier/raad_voor_economische_en)

Algemene Europese Beschouwingen 2019

 16 april 2019 - De Eerste Kamer houdt jaarlijks een debat over Europa met de minister van Buitenlandse Zaken, Algemene Europese Beschouwingen
genoemd. Traditiegetrouw wordt het debat aangegrepen om de overkoepelende langetermijnvisies van de regering op de Europese Unie, de Staat van
de Europese Unie (https://www.eerstekamer.nl/eu/overig/20190125/staat_van_de_europese_unie_2019/f=/vkvgo1093ixf_opgemaakt.pdf)  (EU), en op de Raad van Europa

te bespreken. Dit jaar was een prominente rol weggelegd voor onderwerpen zoals de Brexit, het Europees migratiebeleid (zowel binnen de EU als
naar de EU) en het klimaatbeleid. Ook werd gesproken over méér en minder Europa, het Meerjarig Financieel Kader (MFK), en de gevolgen van de
interne markt. De EU-woordvoerders stelden in meerderheid vast dat burgers zich steeds minder betrokken voelen bij de EU, terwijl die burgers niet

zozeer tégen Europese samenwerking zijn. 

Er werden twee moties ingediend. Senator Van Apeldoorn (https://www.eerstekamer.nl/persoon/prof_dr_e_b_van_apeldoorn_sp) (SP) verzocht de regering te

komen met een verkennende analyse (https://www.eerstekamer.nl/motie/motie_van_apeldoorn_sp_c_s_over_6)  over hoe de Europese marktordening zo aangepast

kan worden dat belemmeringen bij het realiseren van publieke belangen in bijvoorbeeld de zorg weggenomen kunnen worden en een grotere variatie
in de interne markt tot stand kan komen. Minister Blok ontraadde deze motie. Senator Teunissen (https://www.eerstekamer.nl/persoon/drs_c_teunissen_pvdd)

 (Partij voor de Dieren) diende daarnaast een motie in die de regering verzocht (https://www.eerstekamer.nl/motie/motie_teunissen_pvdd_c_s_over_de_5)  zich in

de Raad tegen de beperking van handelingsvrijheid voor ondernemers in de naamgeving van plantaardige producten uit te spreken. De motie is
aangehouden in afwachting van de antwoorden van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op vragen die eerder over deze kwestie
waren gesteld in de Tweede Kamer.

De Kamer stemt dinsdag 23 april over de motie-Van Apeldoorn c.s.

Het Europees Werkprogramma van de Eerste Kamer voor 2019
(https://www.eerstekamer.nl/eu/id/vkxrlctb8dww/document_extern/europees_werkprogramma_2018_2019/f=/vkxrldmst2r6.pdf) is aan het eind van de Algemene Europese

Beschouwingen vastgesteld.

Het verslag van de Algemene Europese Beschouwingen kunt u hier (http://https://www.eerstekamer.nl/verslag/20190416/verslag) nalezen.  

lees meer
Algemene Europese Beschouwingen 2019 (https://www.eerstekamer.nl/eu/thema/algemene_europese_beschouwingen_9)

Vragen aan minister Blok over relatie met China

 17 april 2019 - De rol van China op het wereldtoneel is groeiende. Het land ontwikkelt zich al langer tot economische grootmacht, maar roert zich de
laatste jaren ook steeds nadrukkelijker op het geopolitieke speelveld. Voor Nederland en de Europese Unie rijst de vraag hoe om te gaan met de
kansen én de uitdagingen die de Chinese opmars met zich meebrengt. Onlangs publiceerde de Europese Commissie daarom een nieuwe China-

strategie (https://www.eerstekamer.nl/eu/europeesvoorstel/join_2019_5_gezamenlijke/document/f=/vkx6kptmzkug.pdf) . 

Deze strategie vormde voor de SP-fractie aanleiding vragen (https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20190417/brief_aan_de_minister_van) te stellen aan de

minister van Buitenlandse Zaken. De SP-fractieleden zijn van mening dat deze strategie te weinig inzet op constructieve samenwerking met China en

een te negatieve focus kent. Ook gaan zij kritisch in op het feit dat de open markt van de EU als norm wordt gepresenteerd. 

De antwoorden van de regering op de vragen van de SP-fractie worden binnen vier weken verwacht.

lees meer
zie E-dossier E190006 op de Europapoort (https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e190006_gezamenlijke_mededeling_eu)

Nieuws uit Europa

Parlementen bespreken toekomst van Europa

 1 april 2019 - Op maandag 1 en dinsdag 2 april 2019 vond te Boekarest, Roemenië, de Interparlementaire conferentie (IPC) over de Toekomst van
Europa plaats. Met deze conferentie beoogt Roemenië bij te dragen aan de parlementaire dimensie van de discussie over de toekomst van Europa, die

is aangevangen met de Verklaring en roadmap van Bratislava (https://www.consilium.europa.eu/media/21239/160916-bratislava-declaration-and-roadmap-nl.pdf) en

uiteindelijk zal uitmonden in de Top van Sibiu op 9 mei 2019. 

De conferentie ving aan met een debat met (spitzen)kandidaten in de Europese parlementsverkiezingen, de kandidaten van politieke families voor de

topposities in de Europese Unie, en vervolgde met sessies over de sociale dimensie van de EU, over toekomstige economische ontwikkelingen en over
de relatie van de EU met de naaste buurlanden en met de Verenigde Staten.  
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De delegatie van het Nederlandse parlement bestond van de kant van de Eerste Kamer uit de leden Lintmeijer (GL)
(https://www.eerstekamer.nl/eu/persoon/drs_f_c_w_c_lintmeijer_groenlinks) en Lokin-Sassen (CDA) (https://www.eerstekamer.nl/eu/persoon/mr_p_e_m_s_lokin_sassen_cda) .

Van de kant van de Tweede Kamer namen de leden Veldman (VVD) (https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/alle_kamerleden/veldman-hs-vvd) ,

commissievoorzitter Europese Zaken, en Leijten (SP) (https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/alle_kamerleden/leijten-rm-sp) deel.

Achtergrondocumentatie over de conferentie kunt u raadplegen op IPEX. 

lees meer
Achtergronddocumenten op de website van IPEX (http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/calendarEventDetail.do?calendarEventId=082dbcc5663c29d701663f589b9f0306)

Kamervoorzitter bij conferentie parlementsvoorzitters

 8 april 2019 - Onder Oostenrijks voorzitterschap is op 8 en 9 april 2019 de jaarlijkse conferentie van Voorzitters van EU-parlementen
georganiseerd. De conferentie stond dit jaar in het teken van het thema 'Europa en haar buren', over het nabuurschapsbeleid en het beleid inzake

uitbreiding, en het thema 'De verdere ontwikkeling van de samenwerking tussen de nationale parlementen en de Europese instellingen, in het licht
van de Europese verkiezingen'. De Voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol (https://www.eerstekamer.nl/persoon/mr_a_broekers_knol_vvd) , was

uitgenodigd om als een van de hoofdsprekers dit tweede thema in te leiden.

Broekers-Knol benadrukte in haar toespraak (https://www.eerstekamer.nl/toespraak/toespraak_voorzitter_eerste_kamer_7/f=x.pdf) het belang van de

interparlementaire dialoog ten behoeve van de burger in de EU. Zij wees erop dat burgers steeds vaker een verlies van identiteit en onzekerheid over
de toekomst ervaren. Het is aan de nationale parlementen en het Europees Parlement samen de burgers een stem te geven in de EU, ook wanneer

parlementen menen dat Europese besluiten niet in het belang zijn van hun burgers. Tegelijkertijd is het aan de parlementariërs om de invloed van
Europese regelgeving op het dagelijkse leven van de burgers voor het voetlicht te brengen. 
 

Naast de Voorzitter van de Eerste Kamer spraken onder andere ook de Voorzitters van de Duitse Bundestag, Schäuble, de Franse Senaat, Larcher, en
de Poolse Sejm, Kuchciński .
lees meer
Speech van Voorzitter Eerste Kamer tijdens de Voorzittersconferentie (https://www.eerstekamer.nl/toespraak/toespraak_voorzitter_eerste_kamer_7/f=x.pdf)

Huidige Europees Parlement vergadert voor het laatst

 18 april 2019 - Deze week heeft het Europees Parlement (EP) zijn laatste vergadering van deze mandaatsperiode gehouden. Tijdens deze sessie
hebben vele europarlemtariërs voor het laatst het woord gevoerd, onder wie MEP Elmar Brok (EVP) - na 39 jaar lidmaatschap van het EP - en de

Voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker. Vanaf volgende week gaat het EP op verkiezingsreces en tussen 23-26 mei 2019 zullen
de kiesgerechtigde burgers in de Europese lidstaten een nieuw Europees Parlement kiezen.

Tijdens de plenaire vergadering stonden nog veel belangrijke zaken op de agenda, waaronder wetgeving waarover het eerder erg lastig bleek tot een
akkoord te komen. Zo is gesproken over de verordening inzake coördinatie van de sociale zekerheid

(https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e160052_voorstel_voor_een) , een wetstekst waarover de lidstaten in de Raad nog geen gekwalificeerde meerderheid

hebben kunnen bereiken vanwege een blokkerende minderheid, waar Nederland deel van uitmaakt. Het EP had met een nipte meerderheid besloten
dit punt toch op de agenda te zetten, zodat een poging ondernomen werd om nog tijdens het huidige mandaat tot een akkoord in eerste lezing te

komen.

Dit is op het laatste moment niet gelukt, omdat tijdens de stemmingen verzocht is de stemming over dit onderwerp uit te stellen zodat het nieuwe
Europees Parlement zich hierover kan uitspreken. Dit voorstel voor uitstel heeft het met een zeer kleine meerderheid van 7 stemmen (van de 751)

gehaald. Ook over andere onderwerpen op het terrein van sociale zaken is gedebatteerd en gestemd, zoals over de Europese Arbeidsautoriteit en
over transparante en voorspelbare werkomstandigheden in de EU.  Deze wetgevende voorstellen zijn wel met meerderheid aangenomen in eerste
lezing.

Overigens heeft de Europese Commissie en marge van de laatste plenaire sessie in het EP een mededeling gepubliceerd over het introduceren van
besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid op het terrein van sociale zaken. Het betreft specifiek Europese wetgeving inzake de strijd tegen
discriminatie en inzake sociale zekerheid en sociale bescherming op nationaal niveau (hetgeen niet hetzelfde is als de coördinatie van sociale

zekerheidssystemen, waarover reeds besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid plaatsvindt). Het is aan de nieuwe Europese Commissie en het
nieuwe Europees Parlement om hier uitwerking aan te geven.

Ook rechtsstatelijkheid stond op de agenda, dit keer met betrekking tot Roemenië. Deze lidstaat heeft van de Europese Commissie een laatste

waarschuwing gekregen. De Commissie heeft aangegeven op het punt te staan de Artikel 7-procedure te starten, die eerder ook ten aanzien van de
rechtsstatelijkheid in Hongarije en Polen is gestart en die kan leiden tot het verlies van stemrecht in de Europese Raad. 

Daarnaast hebben de leden van het EP ook gesproken met de premier van Letland, de heer Krišjānis Kariņš, over de toekomst van Europa

(https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e170014_witboek_over_de_toekomst) . Hierbij kwamen onder andere het belang van hernieuwbare energie, van integratie

van migranten en van veiligheid, vooral ten aanzien van Rusland, en misleidende informatie aan de orde.

Ten slotte heeft het Europees Parlement nu definitief ingestemd met het verbod op pulskorvisserij, vanaf juli 2021. De verwachting is dat de

compromistekst rond de zomer in het publicatieblad van de EU geplaatst zal worden, wanneer ook de Raad akkoord is gegaan met de
compromistekst.

Signalering

Nieuwe Europese wetsvoorstellen en mededelingen

 18 april 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 14 (https://www.eerstekamer.nl/intern_stuk/20190418/overzicht_van_nieuwe_europese/f=/vkxrdxdevck4.pdf)

Week 15 (https://www.eerstekamer.nl/intern_stuk/20190418/overzicht_van_nieuwe_europese_2/f=/vkxrdxvmyipi.pdf)

Week 16 (https://www.eerstekamer.nl/intern_stuk/20190418/overzicht_van_nieuwe_europese_3/f=/vkxrdydh5fwy.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.

https://www.eerstekamer.nl/eu/persoon/drs_f_c_w_c_lintmeijer_groenlinks
https://www.eerstekamer.nl/eu/persoon/mr_p_e_m_s_lokin_sassen_cda
https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/alle_kamerleden/veldman-hs-vvd
https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/alle_kamerleden/leijten-rm-sp
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/calendarEventDetail.do?calendarEventId=082dbcc5663c29d701663f589b9f0306
https://www.eerstekamer.nl/persoon/mr_a_broekers_knol_vvd
https://www.eerstekamer.nl/toespraak/toespraak_voorzitter_eerste_kamer_7/f=x.pdf
https://www.eerstekamer.nl/toespraak/toespraak_voorzitter_eerste_kamer_7/f=x.pdf
https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e160052_voorstel_voor_een
https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e170014_witboek_over_de_toekomst
https://www.eerstekamer.nl/intern_stuk/20190418/overzicht_van_nieuwe_europese/f=/vkxrdxdevck4.pdf
https://www.eerstekamer.nl/intern_stuk/20190418/overzicht_van_nieuwe_europese_2/f=/vkxrdxvmyipi.pdf
https://www.eerstekamer.nl/intern_stuk/20190418/overzicht_van_nieuwe_europese_3/f=/vkxrdydh5fwy.pdf
http://www.euds.nl/eupdate/inschrijven


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) .

mailto:europapoort@eerstekamer.nl

