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BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR EUROPESE ZAKEN
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 16 december 2013
Bijgaand bied ik u, namens de vaste commissie voor Europese Zaken, ter
besluitvorming de lijst van prioritaire voorstellen uit het Werkprogramma
van de Europese Commissie voor 2014 aan, alsmede een conceptaanbiedingsbrief aan de regering.
De voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken,
Knops
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CONCEPT
Aan de minister van Buitenlandse Zaken, de heer drs. F.C.G.M.
Timmermans
Den Haag,
Betreft: Overzicht prioriteitsstelling Tweede Kamer ten aanzien van
voorstellen uit het Werkprogramma 2014 van de Europese Commissie.
Geachte heer Timmermans,
De Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft, conform artikel 3 van de
procedureregeling over het behandelvoorbehoud en de subsidiariteitstoets bij haar Reglement van Orde, de bijgaande lijst van prioritaire
voorstellen voor de komende periode vastgesteld.
Ten aanzien van de voorstellen waarvoor de Kamer in deze lijst aangeeft
een behandelvoorbehoud te zullen gaan maken of een subsidiariteitstoets
te zullen gaan uitvoeren, verwacht ik dat u ten behoeve van de uitvoering
van die instrumenten door de Kamer, binnen maximaal drie weken na
publicatie van het voorstel een BNC-fiche zal toezenden aan de Kamer.
Hoogachtend,
De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,
A. van Miltenburg
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Overzicht van voor de Tweede Kamer prioritaire voorstellen uit
het Werkprogramma voor 2014 van de Europese Commissie
In onderstaande overzichten wordt weergegeven welke voorstellen uit het
Werkprogramma van de Europese Commissie de Tweede Kamer prioritair
heeft verklaard. Het gaat hierbij om de voorstellen uit het Werkprogramma 2014, voorstellen uit de State of the Union van de Voorzitter van
de Europese Commissie Barroso en de jaarlijks terugkerende Europese
voorstellen.
NB: Alle voorstellen op onderstaande lijsten zijn voor de Tweede Kamer
prioritair. De Kamer zal extra aandacht besteden aan de behandeling van
al deze voorstellen. Over de voorstellen waarbij in deze lijst is aangegeven
dat er een subsidiariteitstoets of behandelvoorbehoud zal worden
gemaakt, zal de regering binnen maximaal drie weken na publicatie een
BNC-fiche naar de Kamer sturen.
Voorstellen uit het Werkprogramma 2014 van de Europese Commissie
Nr.

Prioritaire voorstellen

Subsidiariteitstoets

Behandelvoorbehoud

Commissie voor Binnenlandse Zaken
Geen EU-voorstellen in het Werkprogramma 2014

8
19

Commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Follow-up voor het ontwikkelingskader na 2015
Voorbereiding van een EU-standpunt van het post-Hyogo-kader

13

Commissie voor Defensie
Actieplan voor de defensie-industrie

1
4
11

Commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Herziening van het politieke en juridische kader van de EU voor de biologische productie
Kader voor veilige, zekere en onconventionele winning van koolwaterstoffen
Stand van de implementatie van de interne energiemarkt en actieplan voor de tenuitvoerlegging van
de interne energiemarkt op het niveau van de detailhandel

16
28

Commissie voor Europese Zaken
De toetreding van de EU tot het EVRM – interne regels
De rechtsstaat in de Europese Unie

25

Commissie voor Financiën
Kader voor crisisbeheer en sanering van andere financiële instellingen dan banken

3
14

Commissie voor Infrastructuur en Milieu
Kader voor het klimaat- en energiebeleid voor 2030
Efficiënt gebruik van hulpbronnen en afval

X

X

Commissie voor Koninkrijksrelaties
Geen EU-voorstellen in het Werkprogramma 2014
Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Geen EU-voorstellen in het Werkprogramma 20141

9

Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Pakket arbeidsmobiliteit

X

X

20
22
24
26

Commissie voor Veiligheid en Justitie
Toekomstige prioriteiten op het gebied van justitie en binnenlandse zaken
Een nieuwe aanpak van faillissement en insolventie
Herziening van het acquis inzake auteursrechten
De hervorming van OLAF

X

X

21

Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Europese Toegankelijkheidsakte

X

1
Hoewel niet genoemd in het Werkprogramma 2014 wil de Kamer op het terrein van OCW prioriteit geven aan het Europees programma voor
Onderwijs, Erasmus+.
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Voorstellen uit de State of the Union 2013 van Voorzitter van de Europese Commissie Barroso
Prioritaire voorstellen

Subsidiariteitstoets

Behandelvoorbehoud

Subsidiariteitstoets

Behandelvoorbehoud

Commissie voor Financiën
Eventuele voorstellen m.b.t. de totstandbrenging bankenunie
Herziening kader voor het financiële toezicht (n.a.v. rapport-Liikanen)
Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Aanpak van de Europese ruimte van vaardigheden en kwalificaties

Jaarlijks terugkerende EU-voorstellen die niet expliciet opgenomen zijn in het Werkprogramma
Prioritaire voorstellen

Commissie voor Europese Zaken
EU Uitbreidingsstrategie
Europees semester / Groeianalyse
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