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Aan:
de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 4 maart 2008
Op 23 oktober 2007 is het Wetgevings- en Werkprogramma (WWP) 2008
van de Europese Commissie gepubliceerd (COM(2007) 640). Op basis van
het WWP hebben de plenaire vergaderingen van Eerste en Tweede Kamer
in voorgaande jaren het werkprogramma van de tijdelijke (gemengde)
commissie subsidiariteitstoets vastgesteld.
De TGCS heeft bij brief d.d. 31 oktober 2007 de vaste commissie voor
Europese Samenwerkingsorganisaties van de Eerste Kamer en de vaste
commissie voor Europese Zaken van de Tweede Kamer verzocht om uit
het WWP 2008 voorstellen te selecteren die voor parlementaire subsidiariteitstoetsing in aanmerking komen.1
De vaste commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties van de
Eerste Kamer heeft bij brief d.d. 22 november 2007 haar selectie aan de
TGCS kenbaar gemaakt.2 De vaste commissie voor Europese Zaken van
de Tweede Kamer heeft haar selectie bij brief d.d. 25 februari 2008 aan de
TGCS laten weten.3

2

Ter voorbereiding op het vaststellen van de definitieve selectie die ter
instemming aan de plenaire vergadering van beide Kamers zal worden
voorgelegd, heeft de TGCS in haar commissievergadering van 29 januari
jongstleden besloten, dat ter zake van Europese discussieen beleidsdocumenten die door de commissies ESO en EUZA zijn aangedragen voor
parlementaire toetsing, in beginsel geen inhoudelijke behandeling in
TGCS-kader zal plaatsvinden, maar dat de verantwoordelijke vakcommissies in beide Kamers door haar op deze voorstellen zullen worden
geattendeerd. Dit is conform de staande praktijk, waarbij deze documenten ter eigenstandige behandeling door de T(G)CS aan de vakcommissies
van beide Kamers werden doorverwezen.
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Daarom vindt u in bijgevoegde bijlage onder A alle voorstellen voor weten regelgeving waarvan de commissies ESO en EUZA de Kamers
adviseren om deze te onderwerpen aan de parlementaire subsidiariteitstoets in TGCS-kader. Twee voorstellen (nrs. 3 en 11) zullen naar verwachting in 2008 overigens ook in COSAC-verband worden getoetst. Onder B
vindt u een opsomming van alle beleids- en discussiedocumenten die
eveneens door de commissies ESO en EUZA uit het WWP 2008 zijn
geselecteerd voor parlementaire toetsing door de vakcommissies.
Evenals voorgaande jaren zal de T(G)CS eerder geselecteerde (regelgevende) voorstellen uit het WWP 2007 in behandeling blijven nemen en
zal zij – indien gewenst – in aanvulling op de bijgevoegde selectie uit het
WWP 2008 voorstellen in behandeling nemen.
De TGCS verzoekt beide Kamers der Staten-Generaal in te stemmen met
bijgevoegde selectie(s) voor parlementaire toetsing.
De voorzitter van de tijdelijke gemengde commissie subsidiariteitstoets,
Jan Jacob van Dijk
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A. VOORSTELLEN VOOR WET- EN REGELGEVING GESELECTEERD
VOOR DE PARLEMENTAIRE SUBSIDIARITEITSTOETS IN HET
KADER VAN DE TGCS-PROCEDURE
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Het Asielpakket (vijf voorstellen)
i.
Asielbeleidsplan1;
ii. Wijziging van Richtlijn 2003/9/EG van de Raad over de opvang
van asielzoekers;
iii. Wijziging van Verordening 343/2003/EG van de Raad over de
criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek;
iv. Wijziging van de richtlijn asielprocedures;
v. Wijziging van de richtlijn over de erkenning van de vluchtelingenstatus en de onderlinge afstemming van subsidiaire
beschermingsvormen.
Wetgevingsvoorstel inzake de versterking van Eurojust;
Wetgevingsinstrument op het gebied van erfopvolging en testamenten;
Kaderrichtlijn betreffende de contractuele rechten van de consument;
Richtlijn tot wijziging van Richtlijn 92/85/EEG van de Raad van
19 oktober 1992 inzake de tenuitvoerlegging van maatregelen ter
bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid
op het werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de
bevalling en tijdens de lactatie;
Richtlijn betreffende de kwaliteit en de veiligheid van orgaandonatie
en -transplantatie, vergezeld van een actieplan voor nauwere
samenwerking tussen de lidstaten op het gebied van orgaandonatie
en -transplantatie;
Richtlijn inzake de voorwaarden voor toegang en verblijf van
seizoensarbeiders;
Herschikking van Richtlijn 2002/91/EG van 16 december 2002
betreffende de energieprestaties van gebouwen (onderdeel van het
Energiepakket);
Richtlijn inzake patiëntenrechten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg;
Herziening van de energiebelastingrichtlijn;
Richtlijn tot toepassing van het beginsel van gelijke behandeling op
andere gebieden dan arbeid;
Besluit voor een programma ter bescherming van kinderen die
gebruikmaken van internet en de nieuwe media (2009–2013);
Herziening van de bestaande wetgeving betreffende verlaagde
BTW-tarieven;
Verordening betreffende het statuut van de Europese besloten
vennootschap.

B. DISCUSSIE- EN BELEIDSDOCUMENTEN GESELECTEERD VOOR
PARLEMENTAIRE TOETSING DOOR DE VAKCOMMISSIES IN
BEIDE KAMERS
1.

1

Gelet op de samenhang met de regelgevende voorstellen uit onderhavig pakket, wordt dit
beleidsplan betrokken bij de subsidiariteitstoets.

2.
3.
4.
5.

Het Migratiepakket (drie voorstellen)
i.
Mededeling over inreis/uitreissysteem en andere grensbeheerinstrumenten (b.v. elektronische reisvergunning);
ii. Verslag over de evaluatie en de toekomstige ontwikkeling van
Frontex;
iii. Mededeling over een Europees grensbewakingssysteem.
Groenboek over migratie en onderwijs;
Mededeling over de volgende meerjarenstrategie voor de totstandbrenging van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid;
Groenboek over een kwaliteitsbeleid voor landbouwproducten;
Haalbaarheidsstudie over een statuut voor de Europese stichting;
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6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.

Tweede strategische evaluatie van de Europese energiesituatie;
Mededeling «Een Europese Wet voor Kleine Ondernemingen»;
Aanbeveling van de Commissie over actieve integratie;
Mededeling van de Commissie: Een nieuw engagement voor sociale
rechtvaardigheid in Europa: versterking van de open coördinatiemethode op het gebied van sociale bescherming en sociale
integratie;
Witboek over aanpassing aan klimaatverandering;
Groenboek over Europese territoriale cohesie;
Mededeling en aanbeveling van de Raad over de veiligheid van
patiënten en de kwaliteit van gezondheidsdiensten (onderdeel van
het Gezondheidspakket);
Groenboek over gezondheidswerkers in Europa.
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