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Prioriteit

Naam voorstel

Documentnummer
COM =
Commissievoorstel
BNC =
Kamerstuk
22112 nr.
PBL =
Publicatieblad

Stand van zaken

Beschrijving

Burgerlijk en handelsrecht
Herziening van het acquis inzake
nnb
auteursrechten
Contractenrecht op het gebied van
verzekeringsdiensten
Voorstel voor een wijziging
n.n.b.
verordening inzake de bevoegdheid,
erkenning en tenuitvoerlegging van
beslissingen in huwelijkszaken en
inzake de ouderlijke
verantwoordelijkheid.

N.N.V

Consultatie is gaande

Wijziging van bestaande verordening Brussel IIbis.

4

Betekening en kennisgeving in de
lidstaten van gerechtelijke en
buitengerechtelijke stukken in
burgerlijke of in handelszaken.

n.n.b.Vorige
verordening
1348/2000

N.N.V

Wijziging bestaande verordening.

5

Groenboek internationaal
privaatrecht

n.n.b.

N.N.V

Groenboek behandelt bevoegdheid, toepasselijk recht en vraagstukken van
erkenning m.b.t. erkenning en mobiliteit ondernemingen, verenigingen en
andere rechtspersonen.

1
2
3

TK

N.N.V

6

7

Coherenter maken bestaande EUwetgeving inzake burgerlijk
procesrecht
TK
Voorstel voor verjarings- en
(subsidiariteitsto vervaltermijnen
ets)
grensoverschrijdende
verkeersongevallen

n.n.b.

N.N.V

Zorgen voor coherente Europese civielrechtelijke procedures en
gemeenschappelijke procedurele minimumnormen bepalen voor civielrechtelijke
procedures.

n.n.b.

N.N.V

Dit initiatief wil de burger meer rechtszekerheid bieden op het punt van
verjaringstermijnen bij grensoverschrijdende verkeersongevallen. Niet bekend is
of het een wetgevend of niet-wetgevend voorstel zal zijn.

8

Richtlijn inzake besloten
eenpersoonsvennootschappen met
beperkte aansprakelijkheid

COM(2014)
212
BNC nr 1856

Datum ontvangst
Commissiedocument : 10 april
2014

Het voorstel beoogt de oprichting van bedrijven in het buitenland te
vereenvoudigen, met name in het MKB, doordat de lidstaten wordt verzocht in
hun nationale recht een rechtsvorm op te nemen.

9

Richtlijn tot wijziging van Richtlijn
2007/36/EG wat het bevorderen van
langetermijnbetrokkenheid van
aandeelhouders betreft en van
richtlijn 2013/34/EU wat bepaalde
onderdelen van de verklaring inzake
corporate governance betreft

COM (2014)
213
BNC Fiche
1847/1866

Voorstel verschenen 10 april
2014

Dit voorstel betreft de openbaarheid van beleid inzake
aandeelhoudersbetrokkenheid; inspraak van aandeelhouders op de beloning
van bestuurders etc met als doel een gelijk speelveld in de EU voor
aandeelhouders.

10

Wijziging van Verordening (EU)
1215/2012 betreffende de
rechterlijke bevoegdheid, de
erkenning en de tenuitvoerlegging
van beslissingen in burgerlijke en
handelszaken (Brussel I)

COM(2013)
554
BNC nr 1706

Voorstel verschenen 26 juli
2013. Algemene orientatie in
JBZ-Raad 5-6 december 2013.
Voorstel ter bespreking in de
triloog.

De voorgestelde wijzigingen in de Brussel I Verordening bestaan uit bepalingen
die de verhouding regelen tussen gemeenschappelijke gerechten die
voortvloeien uit de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht
en het Protocol bij het Benelux-Gerechtshofverdrag uit 1965 enerzijds en de
verordening Brussel I anderzijds.

11

Wijziging voor een verordening tot
wijziging van verordening nr.
861/2007 tot vaststelling van een
Europese procedure voor geringe
vorderingen en verordening nr.
1896/2006 tot invoering van een
Europees betalingsbevelprocedure

COM(2013)
794
BNC nr 1758

Voorstel ingediend 19 november
2013, voorstel naar
Raadswerkgroep. Besproken in
informele JBZ-Raad 23-24
januari 2014. Besprekingen in
RWG lopen.

Met de genoemde verordening is een Europese gerechtelijke procedure voor
grensoverschrijdende geringe vorderingen (tot EURO 2.000) geïntroduceerd.
Doel daarbij was de procesvoering in grensoverschrijdende zaken over geringe
vorderingen te vereenvoudigen en te bespoedigen en de daarmee
samenhangende kosten te verminderen.

12 VenJ

Mededeling "Naar een Europees
horizontaal kader voor collectief
verhaal"

COM(2013)
401
BNC nr 1663

Gepubliceerd 11 juni 2013.

Doelstelling initiatief coherente en consistente Europese benadering van
effectief collectief verhaal, verbetering toegang van burgers en bedrijven tot de
rechter.

13

Richtlijn met betrekking tot de
bekendmaking van niet-financiële
informatie en informatie inzake
diversiteit door bepaalde grote
ondernemingen en groepen

COM(2013)
207
BNC 1624

Voorstel ingediend op 17 april
2013, bespreking in
Raadswerkgroep.

Dit voorstel houdt in grote ondernemingen te verplichten in hun jaarverslag
aandacht te besteden aan niet-financiële informatie over milieu-, sociale en
personeelsaangelegenheden, mensenrechten, corruptie en omkoping. Verder
dat grote beursvennootschappen hun diversiteitsbeleid voor het bestuur en de
raad van commissarissen openbaar maken. Hiertoe wordt een wijziging van de
richtlijnen over de jaarrekening voorgesteld.

14 VenJ, TK

Voorstel voor een verordening
vereenvoudigde aanvaarding van
bepaalde openbare akten in de EU
en tot wijziging van verordening nr.
1024/2012.

COM(2013)
228
BNC 1628

Voorstel ingediend 24 april
1. Wederzijdse erkening van bepaalde akten van de burgerlijke stand, geboorte,
2013, gepresenteerd tijdens JBZ- verwantschap, adoptie, naam, overlijden. 2. Follow-up van het groenboek over
Raad 6 juni 2013. Bespreking in het vrije verkeer van documenten; akten van de burgerlijke stand, authentieke
de Raadswerkgroep.
akten en de vereenvoudiging van legalisatie. Het voorstel moet de afschaffing
van de formaliteiten voor legalisatie van authentieke akten tussen lidstaten
regelen.

15 VenJ , TK

Voorstel voor een verordening tot
COM(2012)
wijziging van Verordening (EG) nr.
744
1346/2000 van de Raad betreffende BNC 1554
insolventieprocedures

Voorstel ingediend 13 december
2012. oriënterend debat in JBZRaad 5-6 december 2013.
Algemene benadering JBZRaad 5-6 juni 2014

Herziening van de insolventieverordening EG nr. 1345/2000 inclusief de
insolventie van groepen ondernemingen, het het oog op een grotere
doeltreffendheid den doelmatigheid van grensoverschrijdende
insolventieprocedures.

16 EK (2010)

Voorstel voor een verordening
COM(2011)
betreffende een gemeenschappelijk 635
Europees kooprecht
BNC 1265

Presentatie JBZ Raad 13-14
Verordening voorziet in een gemeenschappelijk Europees kooprecht door het
december 2011. Bespreking
creëren van een tweede (optioneel) regime voor de koop binnen het nationale
stand van zaken in JBZ-Raad 5- recht van de lidstaten.
6 december 2013. Bespreking in
de Raadswerkgroep. Datum
ontvangst Commissiedocument
: 11 oktober 2011

17 EK (2010)

Voorstel voor verordeningen
COM (2011)
betreffende de bevoegdheid, het
126
toepasselijke recht, de erkenning en BNC 1167
de tenuitvoerlegging van
beslissingen op het gebied van
huwelijksvermogensstelsels

Presentatie in JBZ-Raad 11-12
april 2011. Goedkeuring
politieke richtsnoeren JBZ-Raad
6-7 december 2012.
Voortzetting bespreking in
Raadswerkgroep. Datum
ontvangst Commissiedocument
: 16 maart 2011

18 EK (2010)

Voorstel voor verordeningen
COM (2011)
betreffende de bevoegdheid, het
127
toepasselijke recht, de erkenning en BNC 1167
de tenuitvoerlegging van
beslissingen op het gebied van de
vermogensrechtelijke gevolgen van
geregistreerde partnerschappen

Datum ontvangst
Beide verordeningen regelen vraagstukken van internationaal privaatrecht die
Commissiedocument : 16 maart kunnen rijzen in het geval van huwelijken en geregistreerde partnerschappen
2011
tussen burgers uit verschillende EU-lidstaten.De verordeningen bevatten regels
die bepalen welk recht van toepassing is en regels die bepalen van welke
lidstaat de rechter bevoegd is te oordelen m.b.t. vermogensregimes. Ook
bevatten de verordeningen regels over de erkenning uitvoerbaarheid en
tenuitvoerlegging van gerechterlijke uitspraken.

19

Voorstel voor een verordening
COM (2012)
Statuut voor een Europese stichting 35
(FE)
BNC 1383

Behandeling in Raadswerkgroep Het voorstel beoogt grensoverschrijdende activiteiten en fondsenwerving door
(ConCu). Datum ontvangst
instellingen van algemeen nut te bevorderen door hen de rechtsvorm Europese
Commissiedocument : 8 februari stichting te bieden.
2012

Beide verordeningen regelen vraagstukken van internationaal privaatrecht die
kunnen rijzen in het geval van huwelijken en geregistreerde partnerschappen
tussen burgers uit verschillende EU-lidstaten.De verordeningen bevatten regels
die bepalen welk recht van toepassing is en regels die bepalen van welke
lidstaat de rechter bevoegd is te oordelen m.b.t. vermogensregimes. Ook
bevatten de verordeningen regels over de erkenning uitvoerbaarheid en
tenuitvoerlegging van gerechterlijke uitspraken.

20

21 VenJ

Verordening tot vaststelling van een
Europees bevel tot conservatoir
beslag op bankrekeningen om de
grensoverschrijdende inning van
schuldvorderingen in burgerlijke en
handelszaken te vergemakkelijken

COM (2011)
445
BNC 1216
PBL189/59
d.d.
27.06.2014

Auteursrecht, intellectueel
eigendom, interne markt en
digitale agenda
Billijke compensatie voor
n.n.b.
reproductie van beschermde werken
door natuurlijke personen voor
privégebruik (thuiskopieheffing,
auteursrecht)

22 EK (2011)

Voorstel voor een verordening
COM (2012)
betreffende elektronische
238
identificatie en vertrouwensdiensten BNC 1439
voor elektronische transacties in de
interne markt

23 VenJ, TK

Richtlijn betreffende het collectieve
beheer van auteursrechten en
naburige rechten en de
multiterritoriale licentieverlening van
rechten inzake muziekwerken voor
onlinegebruik op de interne markt

Strafrecht

COM (2012)
372
BNC 1451
PBL 84/72 d.d.
20 maart 2014

Het voorstel stelt een nieuwe en zelfstandige Europese procedure voor
grensoverschrijdend conservatoir beslag op bankrekeningen in, die als
alternatief moet bestaan voor de nationale procedures. In het voorstel is zowel
de procedure voor het uitvaardigen van het Europees bevel als de
tenuitvoerlegging hiervan geregeld.

N.N.V

Bepalen dat regelingen voor billijke compensatie in het kader van de richtlijn
zodanig functioneren dat rechthebbenden de verschuldigde inkomsten
ontvangen zonder dat het functioneren van de interne markt voor elektronische
media en uitrusting daardoor wordt belemmerd.

Oriënterend debat in TelecomRaad d.d. 6 juni 2013.
Goedkeuring van de raad in 1ste
lezing 23-juli-2014. Datum
ontvangst Commissiedocument
: 4 juli 2012

Het voorstel zal wetgeving voorstellen om het vertrouwen te stimuleren en
elektronische transacties te bevorderen, met name door te zorgen voor de
wederzijdse erkenning van elektronische identificatie en authenticatie in de hele
EU, alsmede van elektronische handtekeningen.

Algemene regels en transparantie die gelden voor alle
auteursrechtenorganisaties en specifieke regels voor licentiëring van
onlinemuziek, om de digitale markt te stimuleren en meer grensoverschrijdende
diensten aan te bieden aan klanten in de hele EU.

1

VenJ, TK
Richtlijn schadevergoeding voor
(behandelvoorbe slachtoffers van misdrijven
houd,
subsidiariteitstoe
ts)

2

n.n.b.

N.N.V

Naast het voorstel voor een schadevergoeding voor slachtoffers van misdrijven
door de dader zelf, zal er een voorstel voor een richtlijn worden ingediend die de
compensatie aan slachtoffers vanuit schadefondsen regelt. Zou ook nog nietwetgevend instrument kunnen worden.

TK
Mededeling verbetering bestuur van COM (2013)
(behandelvoorbe OLAF
533
houd en
BNC nr 1682
subsidiariteitstoe
ts), EK

Datum ontvangst
Commissiedocument : 18 juli
2013. Besprekingen in de Raad
lopen.

De voorliggende mededeling maakt onderdeel uit van het op 17 juli 2013 door
de Commissie gepresenteerde pakket van maatregelen inzake de verbetering
van de bestrijding van EU-fraude, dat wil zeggen fraude waardoor de financiële
belangen van de EU worden geschaad, waarbij de nadruk ligt op de inzet van
het strafrecht.

3

VenJ, TK
Richtlijn versterking procedurele
COM(2013)
(behandelvoorbe waarborgen minderjarige verdachten 822, BNC nr
houd,
1772
subsidiariteitsbe
zwaar), EK
(behandelvoorbe
houd)

Verschenen 27 november 2013.
Debat in raad 03-maart-2014.
Algemene oriëntatie op JBZRaad 5-6 juni 2014.

Maatregel E uit de routekaart ter versterking van procedurele rechten van
verdachten en beklaagden in strafprocedures. Bijzondere aandacht voor
minderjarige verdachten of beklaagden die de inhoud of betekenis van het
strafproces niet kunnen volgen of begrijpen.

4

TK

Richtlijn ter zake voorlopige
COM(2013)
gesubsidieerde rechtsbijstand in het 824, BNC nr
strafrecht
1773

Verschenen 27 november 2013. Vloeit voort uit maatregel C van de routekaart ter versterking van procedurele
Besproken op informele JBZrechten van verdachten en beklaagden in strafprocedures. Het aspect van
Raad 23-24 januari 2014.
rechtsbijstand is losgekoppeld van de richtlijn ter zake het recht op toegang tot
een raadsman en wordt thans afzonderlijk benaderd. Dit voorstel omvat
maatregelen omtrent het recht op voorlopige gesubsidieerde rechtsbijstand in
strafzaken.

5

TK

Richtlijn ter bescherming en
versterking van de
onschuldpresumptie

Verschenen 27 november 2013.
Besproken op informele JBZRaad 23-24 januari 2014.
Onderhandelingen in de Raad
gestart.

COM(2013)
821, BNC nr
1771

De richtlijn is door de Europese Commissie gepresenteerd in het verlengde van
de maatregelen die zijn gepresenteerd in het kader van de routekaart ter
versterking van procedurele rechten van verdachten en beklaagden in
strafprocedures maar maakt daarvan geen deel uit. De richtlijn bevat onder
meer bepalingen over zwijgrecht, veroordeling bij verstek en bewijsverdeling.

6

TK
Verordening tot instelling van het
(behandelvoorbe Europees Openbaar Ministerie
houd;
subsidiariteitsbe
zwaar), EK
(subsidiariteitsbe
zwaar)

COM(2013)
Verschenen 18 juli 2013.
534 BNC 1681 Voorstel gepresenteerd in JBZRaad 7-8 oktober 2013. Gelekaart getrokken. Voorstel
besproken JBZ-raad 5-6 juni
2014 en de Informele JBZ-raad
8-9 juli 2014

Voorstel tot oprichting van een Europees openbaar ministerie (EOM) als een
gedecentraliseerde structuur, door middel waarvan het EOM is
vertegenwoordigd in elke lidstaat. Het voorstel bevat regels voor de oprichting
en het functioneren van het EOM met het oog op de opsporing en vervolging
van fraude met EU-middelen.

7

TK
Verordening betreffende het EU(behandelvoorbe Agentschap voor justitiële
houd), EK
samenwerking in strafzaken
(Eurojust)

COM(2013)
Verschenen 18 juli 2013.
535 BNC 1683 Voorstel gepresenteerd in JBZRaad 7-8 oktober 2013.
Besproken JBZ-Raad 5-6 juni
2014

Het doel van het voorstel is o.m. de organisatiestructuur van Eurojust te
verbeteren, de status en bevoegdheden van de nationale leden bij Eurojust te
harmoniseren en de betrokkenheid van het Europees Parlement en de nationale
parlementen bij Eurojust te versterken.

8

TK

Voorstel voor een richtlijn
betreffende de strafrechtelijke
bestrijding van fraude die de
financiële belangen van de Unie
schaadt

COM (2012)
363
BNC 1475

Het voorstel bevat maatregelen voor de strafrechtelijke bestrijding van fraude
waardoor de financiële belangen van de Unie worden geschaad. Het gaat om
onder meer definities van strafbare feiten, straffen, rechtsmacht, regels
betreffende verjaring en samenwerking met Commissie. Het voorstel bouwt
voort op het PIF-verdrag uit 1995 en de daarbij behorende protocollen.

9

Richtlijn 2014/57 ter zake
strafrechtelijke sancties voor
marktmisbruik

Richtlijn
Richtlijn gepubliceerd op 12 juni
2014/57
jl. (PbEU 2014, L 173)
(PbEU 2014, L
173/179)

10

Richtlijn 2014/62 ter zake de
bescherming van de euro en andere
munten tegen valsemunterij en ter
vervanging van Kaderbesluit
2000/383/JBZ van de Raad

Richtlijn
Richtlijn gepubliceerd op 21 mei
2014/62
jl (PbEU 2014, L 151).
(PbEU 2014, L
151)

Voorstel 7 juli 2012 verschenen.
Tijdens de JBZ-Raad van 6-7
juni 2013 is een algemene
orientatie bereikt.
Onderhandelingen met het
Europees Parlement starten op
korte termijn.

Richtlijn 2014/42/EU van het
Europees Parlement en de Raad
van 3 april 2014 betreffende de
bevriezing en confiscatie van
hulpmiddelen en opbrengsten van
misdrijven in de Europese Unie

Richtlijn
2014/42
(PbEU 214,
L127)

Richtlijn gepubliceerd op 29 april
jl. (PbEU 2014, L127)

Bestrijding terrorisme en
criminaliteit
Mededeling radicalisering tot
terrorisme en gewelddadig
extremisme voorkomen

COM (2013)
941
BNC 33874

Voorstel verschenen 15-januari- Mededeling waarin de lidstaten wordt voorgesteld hoe zij
2014
nieuwe instrumenten kunnen ontwikkelen om
gewelddadige vormen van extremisme te bestrijden of te
voorkomen. Deze mededeling zal gebruikmaken van de
aanbevelingen van het netwerk tegen radicalisering dat in
2011 is opgezet en zal elementen bevatten voor de
herziening van de EU-strategie inzake radicalisering en
rekrutering.

2

Verordening nieuwe psychoactieve
stoffen

COM(2013)
Voorstellen verschenen 17
618 BNC 1738 september 2013.

De verordening heeft als doel de werking van de interne markt voor het gebruik
van NPS die een reguliere toepassing hebben (industrieel of commercieel) te
verbeteren en de rechtszekerheid voor marktdeelnemers te vergroten.

3

Richtlijn tot wijziging van
kaderbesluit inzake de definitie van
drugs

COM(2013)
Voorstellen verschenen 17
619 BNC 1738 september 2013.

De richtlijn strekt tot wijziging van het kaderbesluit betreffende de vaststelling
van minimumvoorschriften met betrekking tot de bestanddelen van strafbare
feiten en met betrekking tot straffen op het gebied van de illegale drugshandel,
wat de definitie van drugs betreft.

11

1

EK

Gegevensbescherming en
uitwisseling

Voorstel voor een richtlijn houdende COM(2013) 48
maatregelen om een hoog niveau
BNC 1587
van netwerk- en
informatiebeveiliging in de Unie te
waarborgen.

1

VenJ, TK, EK

2

Voorstel voor een richtlijn
betreffende het gebruik van
persoonsgegevens van passagiers
voor het voorkomen, opsporen,
onderzoeken en vervolgen van
terroristische misdrijven en zware
criminaliteit

Voorstel gepubliceerd op 7
februari 2013. ER 24-25 oktober
2013 concludeerde dat
gestreefd wordt naar aanneming
m.h.o.o. afronding interne markt
in 2015. ITA vzp streeft naar
afronding van raadspositie en
heeft Informele triloog met EP
en CIE in oktober gepland.

COM(2011) 32 Datum ontvangst
BNC 1149
Commissiedocument : 02
februari 2011 .Algemene
oriëntatie in JBZ-Raad 26-27
april 2012. Juni 2013 door EP
terugverwezen naar LIBE met
als doel een compromis te
vinden.

Doel van de voorgestelde richtlijn is het waarborgen van een hoog
gemeenschappelijk niveau van netwerk- en informatiebeveiliging (NIB). Dit
niveau verschilt momenteel per lidstaat. Dit leidt tot een sterk wisselend niveau
van paraatheid bij incidenten en een ongelijk niveau van bescherming van
consumenten en bedrijven.

Het gaat om het opzetten van een Europees PNR-systeem voor vluchten die
Europa binnenkomen.

VenJ, TK
(behandelvoorbehoud is
afgerond)

Voorstel voor een verordening
COM (2012)
betreffende de bescherming van
11
natuurlijke personen in verband met BNC 1372
de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende
het vrije verkeer van die gegevens
(algemene verordening
gegevensbescherming)

Datum ontvangst
Commissiedocument : 02 maart
2012. Behandeling in
Raadswerkgroep. 3-maandelijks
ontvangt de TK een
voortgangrapportage. Vanaf
maart 2012 worden op
raadswerkgroep-niveau (DAPIX)
de hoofdstukken van de
verordening intensief besproken.
De JBZ-raad in juni 2014 heeft
een Gedeeltelijk politiek Akkoord
behaald op hoofdstuk V inzake
Transfer to third countries.
Hoofdstuk IV ligt ter
besluitvorming voor in de JBZraad van oktober 2014. Het
Europees Parlement heeft in
maart van 2014 een definitief
standpunt in Eerste lezing
bereikt. Het Italiaanse
Voorzitterschap probeert tijdens
haar termijn tot een politiek
akkoord in de Raad te komen .

De ontwerpverordening stelt nieuwe regels vast met betrekking tot de
bescherming van de gegevens van natuurlijke personen en het vrije verkeer van
persoonsgegevens. De rechten van betrokkenen worden versterkt, met name
met het recht om te worden vergeten en het recht op dataportabiliteit.

VenJ, TK
(behandelvoorbehoud is
afgerond)

Voorstel voor een richtlijn
COM (2012)
betreffende de bescherming van
10
natuurlijke personen in verband met BNC 1371
de verwerking van
persoonsgegevens door bevoegde
autoriteiten met het oog op de
voorkoming, het onderzoek, de
opsporing en de vervolging van
strafbare feiten of de
tenuitvoerlegging van straffen, en
betreffende het vrije verkeer van die
gegevens

Behandeling in
Raadswerkgroep. 3maandelijks ontvangt de TK
voortgangrapportage. De
voortgang is besproken op JBZRaad 5-6 juni 2014. De
hoofdstukken van de richtlijn
worden nu in een derde ronde
besproken.

Het voorstel voor een richtlijn dient ter vervanging van het huidige kaderbesluit
2008/977/JBZ van de Raad van 27 november 2008 en bevat regels voor de
bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt ten behoeve van de
voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging
van straffen, en het vrije verkeer van dergelijke gegevens.

3

4

5

Verordening betreffende de
instelling van "Eurodac" voor de
vergelijking van vingerafdrukken ten
behoeve van een doeltreffende
toepassing van Verordening (EG) nr.
[…/…] [tot vaststelling van de
criteria en instrumenten om te
bepalen welke lidstaat
verantwoordelijk is voor de
behandeling van een verzoek om
internationale bescherming dat door
een onderdaan van een derde land
of een staatloze bij een van de
lidstaten wordt ingediend]

COM(2012)
254 BNC 1440
PBL 180/1 d.d
29-juni-2013

Publicatie voorstel op 1 juni
2012. Terug in Raad op 20 juni
2013 en plenaire sessie EP 10 –
13 juni 2013

De richtlijn betreft een meer efficiënte ondersteuning van de uitvoering van de
Dublin Verordening en voorziet in een betere regeling omtrent dataprotectie.
Ook maakt de Richtlijn het mogelijk dat rechtshandhavingsdiensten toegang
krijgen tot Eurodac voor preventie, opsporing en vervolging van strafbare feiten.

Politie
Herziening rechtsgrondslag
COM (2014)
Europese Politieacademie (CEPOL) 465
BNC 1909

Voorstel ontvangen 16 juli 2014. Betreft voorstel tot aanpassing van het agentschap inzake governance,
doelgroep van het agentschap, structuur en aard van de werkzaamheden mede
rekening houdende met bovegenoemd beleid voor een een Europese opleiding
voor wetshandhavers, om effectiviteit van opleidingen te vergroten.

Voorstel voor een verordening
COM(2013)
betreffende het Agentschap van de 173
EU voor samenwerking en opleiding BNC 1621
op het gebied van rechtshandhaving
(Europol)

Voorstel ingediend op 27 maart
2013. Algemene benadering
JBZ-Raad 5-6 juni 2014

1

2

Het voorstel past de juridische basis van Europol aan, aan het Verdrag van
Lissabon, namelijk door het werkterrein en de taken van Europol in een
verordening vast te leggen, en moet Europol doeltreffender maken

Mededeling tot vaststelling van een
Europees opleidingsprogramma
voor rechtshandhaving (LETS)

COM (2013)
Voorstel ingediend op 27 maart Doel van een verdere uitbouw van een EU politieopleiding is het kweken van
172 BNC 1621 2013. Gepresenteerd JBZ-Raad een Europese rechthandhavingscultuur door Europese opleidingen aan te
6 en 7 juni 2013
bieden.
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Crisis en rampenbestrijding

1

Meerjarig Financieel Kader EU
2014-2020
Verordening tot vaststelling van de
algemene bepalingen inzake het
Fonds voor asiel en migratie en
inzake het instrument voor financiële
steun voor politiële samenwerking,
voorkoming en bestrijding van
criminaliteit, en crisisbeheer

COM (2011)
752
BNC 1300
PBL150/112
d.d.20-mei2014

De Commissie stelt voor om de huidige fondsen samen te voegen in twee
aparte fondsen: het Asiel- en Migratiefonds en een Intern Veiligheidsfonds. Het
Asiel- en Migratiefonds zal zich richten op het geïntegreerde beheer van
migratiestromen en dekt de verschillende aspecten van het gezamenlijke asielen migratiebeleid van de EU. Het Interne Veiligheidsfonds zal de
tenuitvoerlegging van de Interne
Veiligheidsstrategie ondersteunen.
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Verordening tot vaststelling, als
onderdeel van het Fonds voor
interne veiligheid, van het instrument
voor financiële steun voor politiële
samenwerking, voorkoming en
bestrijding van criminaliteit, en
crisisbeheer

COM (2011)
753
BNC 1300
PBL 150/93
d.d 20-mei2014

Op 15 november 2011 heeft de Commissie een pakket voorstellen gepubliceerd
voor het Justitie en Binnenlandse Zaken budget voor 2014-2020. Het fonds zal
o.m. de praktische samenwerking van rechtshandhavingsautoriteiten moeten
versterken, het zal het opzetten van een cybercrime centre financieel
ondersteunen alsmede innovatieve technologieprojecten op veiligheidsgebied.
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Verordening tot vaststelling, als
onderdeel van het Fonds voor
interne veiligheid, van het instrument
voor financiële steun voor de
buitengrenzen en visa

COM (2011)
750
BNC 1300
PBL 150/43
d.d 20-mei2014

Op 15 november 2011 heeft de Commissie een pakket voorstellen gepubliceerd
voor het Justitie en Binnenlandse Zaken budget voor 2014-2020. Het fonds zal
zich richten op financiële steun voor buitengrenzen en visa.

Verordening tot oprichting van het
Fonds voor asiel en migratie

COM (2011)
751
BNC 1300
PBL 150/168
d.d. 20-5-2014

Op 15 november 2011 heeft de Commissie een pakket voorstellen gepubliceerd
voor het Justitie en Binnenlandse Zaken budget voor 2014-2020. Het Asiel- en
Migratiefonds zal zich richten op het geïntegreerde beheer van migratiestromen
en dekt de verschillende aspecten van het gezamenlijke asiel- en migratiebeleid
van de EU.

4

Burgerschap

Verordening tot vaststelling van het
programma Europa voor de burger
voor de periode 2014-2020
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1

VenJ, TK, EK

1

TK en EK

EVRM
Toetreding EU tot EVRM

COM (2011)
884
BNC 1339
PBL 115/3 d.d
17-april-2014

Het programma richt zich o.a. op: het ontwikkelen van de capaciteiten van
burgers om deel te nemen aan het democratisch leven van de EU en het
promoten van een cultuur van (burger-) participatie in het algemeen.

BNC 1016

Behandeling op
werkgroepniveau.

Op 4 juni 2010 is door de Raad een gedetailleerd onderhandelingsmandaat
aangenomen. In juli 2010 zijn de onderhandelingen tussen de EU en RvE over
de voorwaarden van toetreding van start gegaan in een speciaal comité. Op 5
april 2013 is er op technische niveau akkoord bereikt over het
toetredingsakkoord. De Commissie heeft het HvJEU gevraagd om (conform
procedure 218 (11)VWEU) advies te geven over de verenigbaarheid van het
concept-akkoord met de Verdragen. Nadat het Hof een advies heeft gegeven
over de verenigbaarheid zal de CIE een formeel voorstel doen voor de EUinterne toepassingsregels die nodig zijn om het akkoord te operationaliseren
(verwacht in de loop van 2014).

Visumfaciliterings- en
overnameovereenkomsten met
bepaalde landen uit het zuidelijke
Middellandse zeegebied

n.n.b.

Verwacht in 2014

Wetgevend voorstel

Richtlijn inzake de voorwaarden voor
toelating en verblijf van onderdanen
van derde landen met het oog op
wetenschappelijk onderzoek, studie,
scholierenuitwisseling, onbezoldigde
opleiding of vrijwilligerswerk.

COM(2013)
151
BNC fiche nr.
1626

Voorstel ingediend 25 maart
2013. Onderhandelingen in
Raadswerkgroep zijn gaande.

Wetgevend voorstel. Dit initiatief wil de EU als geheel aantrekkelijker maken als
centrum voor onderzoek, studie scholierenuitwisseling, opleiding en
vrijwilligerswerk. Ook wil het wetenschappelijke, onderwijs-, opleidings- en
culturele uitwisselingen met onderdanen van derde landen bevorderen en voor
hen de voorwaarden voor toegang tot, verblijf in en mobiliteit binnen de EU
transparanter en doeltreffender maken. Dit initiatief zal een wijziging van de
Richtlijnen 2004/114/EG en 2005/71/EG meebrengen.

Voorstellen ingediend 27
februari 2013. Besproken in
JBZ-raad 07-juni-2013

Met dit wetgevingspakket wordt beoogd het Europese buitengrensbeheer te
verbeteren en de grenspassage te versnellen.

Asiel en migratie
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VenJ, TK en EK Verordeningen "Slimme grenzen"
COM(2013)
Een nieuwe generatie van
95,
BNC
grenscontroles bestaande uit: Inreis- nr. 1591
/uitreissysteem (EES)

VenJ, TK en EK Wijziging verordening schengen
grenscode

COM (2013)
96 BNC 1591

Voorstellen ingediend 27
Met dit wetgevingspakket wordt beoogd het Europese buitengrensbeheer te
februari 2013. Besproken in JBZ- verbeteren en de grenspassage te versnellen.
raad 07-juni-2013

VenJ, TK en EK Verordeningen "Slimme grenzen"
Een nieuwe generatie van
grenscontroles bestaande uit:
Programma voor geregistreerde
reizigers (RTP)

COM(2013)
97, BNC nr.
1591

Voorstellen ingediend 27
Met dit wetgevingspakket wordt beoogd het Europese buitengrensbeheer te
februari 2013 Advies committee verbeteren en de grenspassage te versnellen.
van de regio's 29-november2013. Besproken in JBZ-raad 07juni-2013

Verordening tot vaststelling van
regels voor bewaking van de
zeebuitengrenzen in het kader van
de operationele samenwerking
gecoördineerd door het Europees
agentschap voor het beheer van de
operationele samenwerking aan de
buitengrenzen van de lidstaten van
de EU.
Richtlijn voor tijdelijke overplaatsing
binnen een onderneming van
werknemers uit derde landen

COM(2013)
197
BNCfiche nr. 1623
PBL 189/93
d.d.
27.juni.2014

Aangenomen in raad algemene Het voorstel bevat bindende regels voor de bewaking van maritieme
zaken 13 mei 2014
buitengrenzen in het kader van de gemeenschappelijke Frontex-operaties op
zee.

Verordening aanpassing lijst
derdelanders en visa

COM(2011)
Raad en EP zijn akkoord met de Van belang vanwege het NL/FRA voorstel voor het opnemen van een
290
BNC- tekst.
noodremprocedure, waarmee de visumvrije status van landen kan worden
fiche 1191
geschorst.
PBL347 d.d.
20.12.2013
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COM(2010)
Zowel EP als Raad hebben op In deze richtlijn worden gemeenschappelijke bepalingen vastgesteld voor de
378
13 mei 2014 ingestemd met het toegang van derdelanders die binnen een onderneming worden overgeplaatst
BNC-fiche
voorstel van de richtlijn.
van buiten de EU naar binnen de EU.
1059
PBL 157/1 d.d.
27 mei 2014

