
Annex I:  Nieuwe initiatieven

Nr Titel Toelichting Commissie 
EK

Fractie(s) Fractie-motivering

5 Europa’s digitale 
decennium

Europa’s digitale decennium: digitale doelstellingen voor 2030 (niet-wetgevend, 1e kwartaal 2021) J&V, 
EZK/LNV

CDA CDA: Belangrijk instrument voor verdere digitalisering

6 Datapakket a) Datawet (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 114 VWEU, 3e kwartaal 2021) 

b) Evaluatie van de databankrichtlijn (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 114 VWEU, 3e 
kwartaal 2021)

J&V SP, CU, 
PvdA, GL

SP: Belangrijk wetgevend pakket, vraagt vandaar om prioriteit.

CU: Gezien aankondiging van wetgeving en de relatie met grondrechten.

PvdA: Overkoepelend relevant. Bijvoorbeeld bij het uitwisselen van 
gegevens over de Coronamelder, criminaliteitsbestrijding en onderzoek.

13 Ontwerpvereisten en 
consumentenrechten 
voor elektronica

Nieuwe ontwerpvereisten en consumentenrechten voor elektronica (wetgevend, incl. 
effectbeoordeling, artikel 114 VWEU, 4e kwartaal 2021)

J&V GL

27 Ontwapening, 
demobilisatie en re-
integratie van 
voormalige strijders

Gezamenlijke mededeling over een strategische aanpak voor de ontwapening, demobilisatie en re-
integratie van voormalige strijders (niet-wetgevend, 3e kwartaal 2021)

J&V CU, PvdA CU: Essentieel voor verlagen veiligheidsrisico’s in Europa.

PvdA: Niet wetgevend, maar van belang omdat ontwapening en 
integratie van voormalige strijders ook zeer gevoelig ligt in nationale 
discussie

35 Follow-up van de EU-
veiligheidsstrategie

a) Mededeling over een EU-agenda voor de aanpak van de georganiseerde misdaad (2021-2025) 
(niet-wetgevend, 1e kwartaal 2021) 

b) Wetgeving voor een doeltreffende aanpak van seksueel misbruik van kinderen online (wetgevend, 
incl. effectbeoordeling, artikel 114 VWEU, 2e kwartaal 2021) 

c) EU-agenda voor terrorismebestrijding: voorkomen, beschermen, reageren, anticiperen (niet-
wetgevend, 3e kwartaal 2021) 

d) Herziening van de richtlijn betreffende de bevriezing en confiscatie van opbrengsten van 
misdrijven (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikelen 82 en 83 VWEU, 4e kwartaal 2021) 

e) Voorstel tot modernisering van de bestaande samenwerking op het gebied van rechtshandhaving 
in de EU met behulp van een EU-code voor politiesamenwerking (wetgevend, incl. effectbeoordeling, 
4e kwartaal 2021) 

f) Voorstel voor een richtlijn betreffende bureaus voor de ontneming van vermogensbestanddelen 
(wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 87 VWEU, 4e kwartaal 2021)

J&V, I&A/JBZ VVD (e), SP, 
GL

VVD: e) Kan bepalend zijn voor de Nederlandse wet- en regelgeving.

37 EU-strategie inzake de 
bestrijding van 
antisemitisme

Mededeling over de EU-strategie inzake de bestrijding van antisemitisme (niet-wetgevend, 4e 
kwartaal 2021

J&V, 
BIZA/AZ, 
I&A/JBZ

38 Rechten van kinderen EU-strategie voor de rechten van het kind (niet-wetgevend, 1e kwartaal 2021) J&V, VWS, 
SZW

SP, PvdA SP: Behandelt (toekomstige) Europese grondrechten. Vraagt om 
prioriteit.

PvdA: Overkoepelend relevant. Graag bekijken in relatie tot kinderen die 
te maken krijgen met jeugdzorg.

39 Voorkoming en 
bestrijding van 
specifieke vormen van 
gendergerelateerd 
geweld

Voorstel ter voorkoming en bestrijding van specifieke vormen van gendergerelateerd geweld 
(wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 82, lid 2, en artikelen 83 en 84 VWEU, 4e kwartaal 2021)

J&V, SZW SP



40 Bestrijding van 
haatmisdrijven en 
haatzaaiende uitlatingen

Initiatief om de lijst van EU-misdrijven uit te breiden tot alle vormen van haatmisdrijven en 
haatzaaiende uitlatingen (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 83 VWEU, 4e kwartaal 2021)

J&V, I&A/JBZ

41 Pakket betreffende 
digitale justitiële 
samenwerking

a) Digitale inlichtingenuitwisseling bij grensoverschrijdend terrorisme (wetgevend, incl. 
effectbeoordeling, artikelen 85 en 88 VWEU, 4e kwartaal 2021) 

b) Samenwerkingsplatform voor gemeenschappelijke onderzoeksteams (wetgevend, incl. 
effectbeoordeling, artikel 82, lid 1, onder d), VWEU, 4e kwartaal 2021) 

c) Digitalisering van grensoverschrijdende justitiële samenwerking (wetgevend, incl. 
effectbeoordeling, artikelen 81 en 82 VWEU, 4e kwartaal 2021)

J&V, I&A/JBZ VVD, GL VVD: a) Digitale inlichtingenuitwisseling bij grensoverschrijdend 
terrorisme (art. 85 en 88 VWEU). Terrorismebestrijding staat hoog op de 
agenda en er worden verschillende initiatieven ontplooid. Samenloop van 
regelingen en bevoegdheden dreigt. Bewaakt moet worden wat nationale 
verantwoordelijkheden zijn en wat beter Europees kan worden geregeld.  

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?


