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C  BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR 
EUROPESE ZAKEN 

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 20 maart 2019 

In de bijlage bij deze brief treft u aan het concept van het Europese 
werkprogramma 2019 van de Eerste Kamer. De conceptlijst is tot stand 
gekomen op basis van achtereenvolgens de inbreng van fracties en 
commissies in deze Kamer in het proces van prioritering uit het Werkpro-
gramma 2019 van de Europese Commissie. Daarbij zijn ook de kabinet-
sappreciatie en de prioritaire selectie door de Tweede Kamer in 
ogenschouw genomen. Overeenkomstig de door deze Kamer overge-
nomen aanbevelingen van de Tijdelijke commissie werkwijze Eerste 
Kamer, wordt voorgesteld deze conceptlijst te betrekken bij de Algemene 
Europese Beschouwingen 2019 (gepland voor 16 april 2019) in deze 
Kamer en de (eventueel aangepaste) lijst aan het slot van het debat 
plenair vast te stellen. 

Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd. 

De voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken,
Van Apeldoorn 
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Concept Europees Werkprogramma Eerste Kamer 2019 

Nr. Titel Toelichting Verantwoordelijke 

Commissie(s) 

1. Europa weer aan het investe-
ren krijgen (niet-wetgevend) 

Mededeling inzake een 
investeringsplan voor Europa: 
stand van zaken en volgende 
stappen (niet-wetgevend, 
4e kwartaal 2018) 

EZK/LNV 

2. Een duurzame Europese 
toekomst (niet-wetgevend) 

Discussienota «Naar een 
duurzaam Europa in 2030, over 
de follow-up van de 
VN-doelstellingen inzake 
duurzame ontwikkeling en de 
overeenkomst van Parijs 
inzake klimaatverandering» 
(niet-wetgevend, 4e kwartaal 
2018) 

EZK/LNV 

3. Voltooiing van de digitale 
eengemaakte markt (niet-
wetgevend) 

a) Gecoördineerd plan voor de 
ontwikkeling van kunstmatige 
intelligentie in Europa 
(niet-wetgevend, 4e kwartaal 
2018) 

a) J&V 
EZK/LNV 

b) Actieplan inzake desinfor-
matie (niet-wetgevend, 
4e kwartaal 2018) 

b) J&V 
EZK/LNV 
BiZa/AZ 

c) Aanbeveling van de 
Commissie tot vaststelling van 
een formaat voor een 
Europees elektronisch medisch 
dossier (niet-wetgevend, 
1e kwartaal 2019) 

c) VWS 

4. Voltooiing van de energie-unie 
(niet-wetgevend) 

4e verslag over de stand van 
de energie-unie (niet-wet-
gevend, 1e kwartaal 2019) 
Verslag over het strategische 
actieplan inzake accu’s 
(niet-wetgevend, 1e kwartaal 
2019) 

EZK/LNV 

5. Toekomst van het energie- en 
klimaatbeleid van de EU 
(initiatief met 2025 als 
perspectief) (niet-wetgevend) 

Naar een nieuw institutioneel 
raamwerk voor ons energie- en 
klimaatbeleid tegen 2025: 
opties voor een stemsysteem 
op basis van versterkte 
gekwalificeerde meerderheid 
en voor een mogelijke 
hervorming van het Euratom-
Verdrag (niet-wetgevend, 
1e kwartaal 2019) 

EUZA 

6. Efficiënter wetgeven op het 
gebied van de interne markt 
(niet-wetgevend) 

a) Efficiënter wetgeven op het 
gebied van belastingen: 
identificatie van sectoren waar 
kan worden overgestapt op 
besluitvorming met gekwalifi-
ceerde meerderheid (niet-
wetgevend, 1e kwartaal 2019). 

a) FIN 

b) Efficiënter wetgeven op het 
gebied van sociaal beleid: 
identificatie van sectoren waar 
kan worden overgestapt op 
besluitvorming met versterkte 
gekwalificeerde meerderheid 
(niet-wetgevend, 1e kwartaal 
2019) 

b) SZW 

Bijlage:
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Nr. Titel Toelichting Verantwoordelijke 

Commissie(s) 

7. Rechtsstaat (niet-wetgevend) Verdere versterking van het 
kader van 2014 voor de 
rechtsstaat (niet-wetgevend, 
1e kwartaal 2019) 

EUZA en J&V 

8. Evaluatie over maximumgehal-
ten bestrijdingsmiddelenresi-
duen en toelating gewasbe-
schermingsmiddelen 

In deze evaluatie zal worden 
gekeken naar de toelatingspro-
cedure en met name het 
dubbele systeem van toelating 
van de werkzame stof op 
EU-niveau en van het 
gewasbeschermingsmiddel op 
nationaal niveau, de tijd tot de 
marktintroductie, de weder-
zijdse nationale erkenning, het 
vergelijkingssysteem met het 
oog op vervanging door 
minder gevaarlijke stoffen, het 
systeem voor het bepalen van 
maximumwaarden voor 
residuen, de handhaving en de 
kosten van het systeem. Deze 
evaluatie betreft Verordening 
(EG) nr. 1107/2009 en 
Verordening (EG) nr. 396/2005. 
In deze evaluatie zal worden 
gekeken naar de kwesties die 
aan de orde zijn gesteld in 
advies XI.10.a van het 
REFIT-platform van 7 juni 2017 
«Multiple use/Multiple source 
substances – Chlorate». 
(REFIT) 

EZK/LNV 

9. Evaluatie richtlijn gelijke 
beloning voor gelijke arbeid en 
arbeid van gelijke waarde 

Bij de evaluatie van Richtlijn 
2006/54/EG zal vooral worden 
gekeken hoe de bestaande 
wettelijke bepalingen inzake 
gelijke beloning in de praktijk 
hebben uitgepakt, welke 
benaderingen EU-lidstaten 
hebben gevolgd bij de 
toepassing ervan, hoe deze 
bepalingen daadwerkelijk zijn 
gehandhaafd, en de mate 
waarin de oorspronkelijke 
doelstellingen zijn bereikt. 
(REFIT) 

SZW
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