Lijst van prioritaire EU-voorstellen 2021
Nr.

		
Prioritair
Verwachte publicatie

Behandel
Subsidiariteits
voorbehoud toets
Rapporteur

Q1

ezk
1a

Wetgevingsvoorstel voor de herziening van het EU-emissiehandelssysteem (ETS)

Wetgevend

1b

Wetgevingsvoorstel voor het mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (CBAM)

Wetgevend

1c

Wijziging verordening inzake de verdeling van de inspanningen (Effort Sharing Regulation)

Wetgevend

1d

Herziening van de richtlijn betreffende hernieuwbare energie.

Wetgevend

1i

Herziening van de richtlijn betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen

Wetgevend

1j

Herziening van de verordening tot vaststelling van CO2-emissienormen voor nieuwe personenauto’s
en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen

Wetgevend

2a

EU-voorstel Beleidsinitiatief betreffende duurzame producten, inclusief een herziening van de richtlijn
inzake ecologisch ontwerp (Ecodesign)

Wetgevend

4c

EU-spoorlijninitiatief 2021, inclusief de herziening van de verordening inzake corridors voor het
goederenvervoer en maatregelen om het personenvervoer per spoor te stimuleren

Niet-wetgevend en wetgevend

1k

Herziening richtlijn energieprestaties gebouwen

Wetgevend

42b

Meer transparantie in betaalde politieke advertenties

Wetgevend,

31

Voorstel om een nieuw Europees biomedisch onderzoeks- en ontwikkelingsagentschap op te richten

Wetgevend

32

Europese gezondheidsdata ruimte

Wetgevend

38

EU strategie over de rechten van het kind

Niet-wetgevend

44

Strategie over de rechten voor personen met een handicap

Niet-wetgevend

Q2

i&w

biza

vws

buha-os
19

Stelsel van algemene tariefpreferenties, juridisch kader voor handelsvoordelen voor ontwikkelingslanden

Wetgevend

20

Een instrument om dwangmaatregelen door derde landen tegen te gaan

Wetgevend

28

Een communicatie over de wereldwijder benadering voor onderzoek, innovatie, onderwijs en jeugd

Niet-wetgevend

29

Een communicatie over humanitaire hulp van de EU in de context van de COVID-19 pandemie

Niet-wetgevend

33a

Een nieuw EU actieplan tegen migrantensmokkel

Wetgevend

33b

Een nieuwe strategie over vrijwillige terugkeer en re-integratie

Niet-wetgevend

34c

Herziening van de Schengen Borders Code

Wetgevend

35a

Communicatie over een EU-agenda om georganiseerde criminaliteit aan te pakken (2021-2025)

Niet-wetgevend

35b

Wetgeving om online kindermisbruik tegen te gaan

Wetgevend

35c

Een EU-agenda over counter-terrorisme: voorkomen, beschermend, reageren, anticiperen

Niet-wetgevend

35d

Herziening van de richtlijn over de bevriezing en de beslaglegging van de opbrengsten van criminaliteit

Wetgevend

39

Voorstel over het tegengaan en het bestrijden van specifieke vormen van gender-based violence

Wetgevend

9

Het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van platform workers

Wetgevend

36b

Individual learning accounts

Wetgevend en niet-wetgevend

j&v

szw

De nummers van de voorstellen corresponderen met Annex I (nieuwe initiatieven) en Annex II (Refit) van het Werkprogramma 2020 van de Europese Commissie.
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Q4

Nr.
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Verwachte publicatie
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Subsidiariteits
voorbehoud toets
Rapporteur

buza
27

Gezamenlijke mededeling over een strategische aanpak voor de ontwapening, demobilisatie en
re-integratie van voormalige strijders

Niet-wetgevend

24

Gezamenlijke mededeling over het versterken van de bijdrage van de EU aan op regels
gebaseerd multilateralisme

Niet-wetgevend

25

Gezamenlijke mededeling over het noordpoolgebied

Niet-wetgevend

Nieuw juridisch raamwerk over het herstel van gezonde ecosystemen

Wetgevend

1a

Opbrengsten ETS als eigen middel EU

Wetgevend

1b

Opbrengsten CO2 grensmechanisme als eigen middel EU

Wetgevend

1h

Herziening richtlijn energiebelastingen

Wetgevend

7

Digitaks

Wetgevend

14a

Kapitaalmarktunie – Raamwerk voor de bescherming en facilitering van investeringen

Wetgevend

14b

Kapitaalmarktunie – Herziening Solvency II

Wetgevend

14c

Kapitaalmarktunie – Herziening Markets in Financial Instruments Directive en Regulation (MiFID en FiFIR)

Wetgevend

16

Instelling van een standaard voor groene obligaties

Wetgevend

17

Pakket tegen het witwassen van geld (AML/TF)

Wetgevend

22

Bankenunie – pakket voor herziening van het crisismanagement en depositogarantiestelsel (DGS)

Wetgevend

23a

Herziening richtlijn belasting op tabaksproducten

Wetgevend

23b

Wijziging van de richtlijn algemene regeling inzake accijnzen

Wetgevend

21

Performance framework 2021-2027

Niet-wetgevend

-

Jaarlijkse EU-uitbreidingsstrategie

-

lnv
3d

fin

euza

Geen voorstellen op het terrein van de commissies Defensie, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Koninkrijksrelaties
De nummers van de voorstellen corresponderen met Annex I (nieuwe initiatieven) en Annex II (Refit) van het Werkprogramma 2020 van de Europese Commissie.

De Europese prioriteiten van de Kamer zijn in drie
categorieën onder te verdelen:

1) vroegtijdig het Nederlandse standpunt wil
beïnvloeden en 2) gedurende de onderhandelingen
dicht op het behandeltraject wil zitten.

Algemeen prioritair
Onderwerpen uit het Europese Werkprogramma
voor 2021 die extra aandacht krijgen van de Kamer.
Deze EU-initiatieven kunnen zowel wetgevend als
niet-wetgevend van aard zijn.

Bij verschijning van een prioritair voorstel waarvoor
het voornemen is geuit een behandelvoorbehoud te
plaatsen, ontvangt de commissie een EU-stafnotitie
met een behandeladvies. Indien de Kamer besluit tot
een behandelvoorbehoud, dan wordt een maand na
het plaatsen ervan een overleg gehouden met de
bewindspersoon inzake de Nederlandse inzet in de
onderhandelingen en maakt de Kamer afspraken over
informatievoorziening tijdens de onderhandelingen.
U ontvangt van de regering binnen drie weken na
publicatie van het voorstel een versneld BNC-fiche met
de eerste kabinetsappreciatie.

Bij verschijning van een prioritair voorstel ontvangt de
commissie een EU-stafnotitie met een behandeladvies
door uw commissie-staf.
Behandelvoorbehoud
Geldt bij wetgevende voorstellen, waarbij de Kamer

Subsidiariteitstoets
Geldt bij wetgevende voorstellen, waarbij de Kamer
vragen heeft of de onderhavige materie op Europees
niveau of nationaal niveau geregeld moet worden.
Bij verschijning van een prioritair voorstel waarvoor
het voornemen is geuit een subsidiariteitstoets uit te
voeren, ontvangt de commissie een EU-stafnotitie met
een advies inzake de subsidiariteitstoets en eventueel
nadere behandeling. Bij een subsidiariteitstoets wordt
door uw commissie beoordeeld of de overwegingen
van de Europese Commissie ten aanzien van
subsidiariteit steekhoudend zijn. Een subsidiariteits
oordeel kan positief of negatief uitvallen. Wanneer
het oordeel negatief is, spreekt de Kamer uit dat het
onderwerp beter op nationaal niveau geregeld kan

worden. Dan wordt de opinie naar de Europese
Commissie gestuurd. Indien tenminste 1/3 van de
nationale parlementen een negatief oordeel velt, is
de Europese Commissie verplicht het voorstel te
heroverwegen (gele-kaartprocedure).
U ontvangt van de regering binnen drie weken na
publicatie van het voorstel een versneld BNC-fiche
met de eerste kabinetsappreciatie.

