
Annex I:  Nieuwe initiatieven

Nr Titel Toelichting Commissie 
EK

Fractie(s) Fractie-motivering

8 Een betrouwbare en 
beveiligde Europese e-ID

Een betrouwbare en beveiligde Europese e-ID (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 114 VWEU, 
1e kwartaal 2021)

BIZA/AZ CU, CDA CU: Kritisch aspect van een digitale overheid.

CDA: Belangrijk Nederlands/Europees burgerschap

42 Transparantie- en 
democratiepakket

a) Herziening van het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke 
stichtingen (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 224 VWEU, 3e kwartaal 2021) 

b) Grotere transparantie op het gebied van betaalde politieke reclame (wetgevend, incl. 
effectbeoordeling, artikelen 114 en 224 VWEU, 3e kwartaal 2021) 

c) Herziening van de richtlijn van de Raad tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het actief 
en passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement ten behoeve van de burgers van
de Unie die verblijven in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn (wetgevend, incl. 
effectbeoordeling, artikel 22 VWEU, 4e kwartaal 2021) 

d) Herziening van de richtlijn van de Raad tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het actieve 
en passieve kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen ten behoeve van de burgers van de Unie die 
verblijven in een lidstaat waarvan zij de nationaliteit niet bezitten (wetgevend, incl. effectbeoordeling, 
artikel 22 VWEU, 4e kwartaal 2021) 

e) Initiatief tegen misbruik van procesrecht ten aanzien van journalisten en rechtenbeschermers 
(wetgevend of niet-wetgevend, 4e kwartaal 2021)

BIZA/AZ, 
EUZA

SP, CU, 
PvdA, GL

CU: Raakt kiesrecht alle Nederlandse burgers, en mogelijk ook van 
invloed op onze Europese vertegenwoordiging.

PvdA: Herziening statuut en financiering Europese politieke partijen en 
grotere transparantie van betaalde politieke reclame is tevens van groot 
gewicht voor (nationaal) democratisch proces

44 EU-strategie voor 
personen met een 
handicap

Strategie voor de rechten van personen met een handicap (niet-wetgevend, 1e kwartaal 2021) SZW, J&V, 
BiZa, VWS 

SP, CU, PvdA CU: Belangrijk onderwerp. De vraag is in hoeverre de 
verantwoordelijkheid bij de EU ligt.

PvdA: Nederland moet nog flinke stappen zetten om een inclusieve 
samenleving te worden. Wat kunnen we leren van de EU en partners?


