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BIJLAGE 1 

Lijst van documenten van de Commissie 

waarover zij in 2021 van de nationale parlementen gemotiveerde adviezen heeft 

ontvangen1  

met betrekking tot de overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel 

 

Document 

van de Commissie 
Titels 

Aantal 

gemotiveerde 

adviezen 

(Protocol 

nr. 2) 

Aantal 

stemmen 

(Protocol 

nr. 2)2 

Nationale kamer 

die gemotiveerde 

adviezen indient 

“Fit for 55”-pakket 

 

COM(2021) 557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COM(2021) 568 

 

 

 

 

COM(2021) 551 

 

 

 

 

 

Voorstel voor een richtlijn van 

het Europees Parlement en de 

Raad tot wijziging van Richtlijn 

(EU) 2018/2001 van het 

Europees Parlement en de Raad, 

Verordening (EU) 2018/1999 

van het Europees Parlement en 

de Raad en Richtlijn 98/70/EG 

van het Europees Parlement en 

de Raad wat de bevordering van 

energie uit hernieuwbare 

bronnen betreft, en tot 

intrekking van Richtlijn (EU) 

2015/652 van de Raad 

 

Voorstel voor een verordening 

van het Europees Parlement en 

de Raad tot oprichting van een 

sociaal klimaatfonds 

 

Voorstel voor een richtlijn van 

het Europees Parlement en de 

Raad tot wijziging van Richtlijn 

2003/87/EG tot vaststelling van 

93  
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IE Houses of the Oireachtas: 

Dáil Éireann en Seanad Éireann 

(2 stemmen) 

SE Riksdag (2 stemmen) 

CZ Senát (1 stem) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IE Houses of the Oireachtas: 

Dáil Éireann en Seanad Éireann 

(2 stemmen) 

SE Riksdag (2 stemmen) 

 

IE Houses of the Oireachtas: 

Dáil Éireann en Seanad Éireann 

(2 stemmen) 

CZ Senát (1 stem) 

                                                 
1 Om als een gemotiveerd advies als bedoeld in Protocol nr. 2 te worden beschouwd, moet in het advies 

duidelijk worden vermeld waarom het nationaal parlement van mening is dat een wetgevingsvoorstel niet in 

overeenstemming is met het subsidiariteitsbeginsel en moet het advies aan de Commissie doorgaans worden 

toegezonden binnen een termijn van acht weken vanaf de datum van toezending van het voorstel aan de 

nationale parlementen in alle officiële talen. 
2 Op grond van Protocol nr. 2 beschikt elk nationaal parlement over twee stemmen; in het geval van een 

nationaal parlementair stelsel met twee kamers beschikt elke kamer over één stem. Indien de gemotiveerde 

adviezen ten minste een derde (voor voorstellen op grond van artikel 76 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie een kwart) van alle stemmen die aan de nationale parlementen zijn 

toebedeeld, vertegenwoordigen, is de drempel voor de “gele kaart” bereikt en moet de 

ontwerpwetgevingshandeling opnieuw in overweging worden genomen. Sinds de terugtrekking van het 

Verenigd Koninkrijk komt een derde van de stemmen overeen met 18 van de 54 toebedeelde stemmen. 

Bovendien heeft de Commissie toegezegd gecombineerde antwoorden te geven op gemotiveerde adviezen 

van de nationale parlementen die minimaal zeven stemmen vertegenwoordigen. 
3 Over dit pakket werden in totaal negen gemotiveerde adviezen uitgebracht. De CZ Senát bracht vier 

gemotiveerde adviezen uit (één over COM(2021) 551, één over COM(2021) 557 en COM(2021) 558, één 

over COM(2021) 559 en één over COM(2021) 563). De IE Houses of the Oireachtas brachten twee 

gemotiveerde adviezen uit (één over COM(2021) 551, COM(2021) 554, COM(2021) 555, COM(2021) 557, 

COM(2021) 558 en COM(2021) 568 en één over COM(2021) 552, COM(2021) 556, COM(2021) 559, 

COM(2021) 561, COM(2021) 562 en COM(2021) 567). De SE Riksdag bracht twee gemotiveerde adviezen 

uit (één over COM(2021) 557 en één over COM(2021) 568). De FR Sénat bracht één gemotiveerd advies 

uit, over COM(2021) 554. 
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Document 

van de Commissie 
Titels 

Aantal 

gemotiveerde 

adviezen 

(Protocol 

nr. 2) 

Aantal 

stemmen 

(Protocol 

nr. 2)2 

Nationale kamer 

die gemotiveerde 

adviezen indient 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COM(2021) 554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COM(2021) 558 

 

 

 

 

COM(2021) 552 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COM(2021) 555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

een systeem voor de handel in 

broeikasgasemissierechten 

binnen de Unie, Besluit (EU) 

2015/1814 betreffende de 

instelling en de werking van een 

marktstabiliteitsreserve voor de 

EU-regeling voor de handel in 

broeikasgasemissierechten en 

Verordening (EU) 2015/757 

 

Voorstel voor een verordening 

van het Europees Parlement en 

de Raad tot wijziging van 

Verordening (EU) 2018/841 

wat betreft het 

toepassingsgebied, 

vereenvoudiging van de 

nalevingsvoorschriften, 

vaststelling van de streefcijfers 

voor de lidstaten voor 2030 en 

de verbintenis tot de collectieve 

verwezenlijking van 

klimaatneutraliteit in de sector 

landgebruik, bosbouw en 

landbouw tegen 2035, en van 

Verordening (EU) 2018/1999 

wat betreft verbetering van 

monitoring, rapportage, het 

volgen van de vooruitgang en 

beoordeling 

 

Voorstel voor een richtlijn van 

het Europees Parlement en de 

Raad betreffende energie-

efficiëntie (herschikking) 

 

Voorstel voor een richtlijn van 

het Europees Parlement en de 

Raad tot wijziging van Richtlijn 

2003/87/EG wat betreft de 

bijdrage van de luchtvaart aan 

de emissiereductiedoelstelling 

van de Unie voor de hele 

economie en de passende 

toepassing van een wereldwijde 

marktgebaseerde maatregel 

 

Voorstel voor een verordening 

van het Europees Parlement en 

de Raad tot wijziging van 

Verordening (EU) 2018/842 

betreffende bindende jaarlijkse 

broeikasgasemissiereducties 

door de lidstaten van 2021 tot 

en met 2030 teneinde bij te 

dragen aan klimaatmaatregelen 

om aan de toezeggingen uit 
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3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IE Houses of the Oireachtas: 

Dáil Éireann en Seanad Éireann 

(2 stemmen) 

FR Sénat (1 stem) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IE Houses of the Oireachtas: 

Dáil Éireann en Seanad Éireann 

(2 stemmen) 

CZ Senát (1 stem) 

 

IE Houses of the Oireachtas: 

Dáil Éireann en Seanad Éireann 

(2 stemmen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

IE Houses of the Oireachtas: 

Dáil Éireann en Seanad Éireann 

(2 stemmen) 
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Document 

van de Commissie 
Titels 

Aantal 

gemotiveerde 

adviezen 

(Protocol 

nr. 2) 

Aantal 

stemmen 

(Protocol 

nr. 2)2 

Nationale kamer 

die gemotiveerde 

adviezen indient 

 

 

 

COM(2021) 556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COM(2021) 561 

 

 

 

 

 

COM(2021) 562 

 

 

 

 

 

 

 

COM(2021) 567 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COM(2021) 559 

 

 

 

 

 

 

 

 

COM(2021) 563 

hoofde van de Overeenkomst 

van Parijs te voldoen 

 

Voorstel voor een verordening 

van het Europees Parlement en 

de Raad tot wijziging van 

Verordening (EU) 2019/631 

wat betreft de aanscherping van 

de CO2-emissienormen voor 

nieuwe personenauto’s en 

nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen 

overeenkomstig de verhoogde 

klimaatambitie van de Unie 

 

Voorstel voor een verordening 

van het Europees Parlement en 

de Raad inzake het waarborgen 

van een gelijk speelveld voor 

duurzaam luchtvervoer 

 

Voorstel voor een verordening 

van het Europees Parlement en 

de Raad betreffende het gebruik 

van hernieuwbare en 

koolstofarme brandstoffen in de 

zeevaart en tot wijziging van 

Richtlijn 2009/16/EG 

 

Voorstel voor een besluit van 

het Europees Parlement en de 

Raad tot wijziging van Richtlĳn 

2003/87/EG wat betreft de 

kennisgeving inzake 

compensatie in het kader van 

een wereldwijde 

marktgebaseerde maatregel 

voor in de Unie gevestigde 

vliegtuigexploitanten 

 

Voorstel voor een verordening 

van het Europees Parlement en 

de Raad betreffende de uitrol 

van infrastructuur voor 

alternatieve brandstoffen en tot 

intrekking van Richtlijn 

2014/94/EU van het Europees 

Parlement en de Raad 

 

Voorstel voor een richtlijn van 

de Raad tot herstructurering van 

de Unieregeling voor de 

belasting van energieproducten 

en elektriciteit (herschikking) 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

IE Houses of the Oireachtas: 

Dáil Éireann en Seanad Éireann 

(2 stemmen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

IE Houses of the Oireachtas: 

Dáil Éireann en Seanad Éireann 

(2 stemmen) 

 

 

 

IE Houses of the Oireachtas: 

Dáil Éireann en Seanad Éireann 

(2 stemmen) 

 

 

 

 

 

IE Houses of the Oireachtas: 

Dáil Éireann en Seanad Éireann 

(2 stemmen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZ Senát (1 stem) 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZ Senát (1 stem) 
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Document 

van de Commissie 
Titels 

Aantal 

gemotiveerde 

adviezen 

(Protocol 

nr. 2) 

Aantal 

stemmen 

(Protocol 

nr. 2)2 

Nationale kamer 

die gemotiveerde 

adviezen indient 

Nieuw migratie- en 

asielpact: 

 

COM(2020) 610 

 

 

 

 

 

 

 

 

COM(2020) 611 

 

 

 

 

 

 

 

 

COM(2020) 612 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COM(2020) 613 

 

 

 

 

 

 

COM(2020) 614 

 

 

 

Voorstel voor een verordening 

van het Europees Parlement en 

de Raad betreffende asiel- en 

migratiebeheer en tot wijziging 

van Richtlijn 2003/109/EG van 

de Raad en de voorgestelde 

Verordening (EU) XXX/XXX 

[Fonds voor asiel en migratie] 

 

Gewijzigd voorstel voor een 

verordening van het Europees 

Parlement en de Raad tot 

vaststelling van een 

gemeenschappelijke procedure 

voor internationale bescherming 

in de Unie en tot intrekking van 

Richtlijn 2013/32/EU 

 

Voorstel voor een verordening 

van het Europees Parlement en 

de Raad tot invoering van een 

screening van onderdanen van 

derde landen aan de 

buitengrenzen en tot wijziging 

van de Verordeningen (EG) 

nr. 767/2008, (EU) 2017/2226, 

(EU) 2018/1240 en 

(EU) 2019/817 

 

Voorstel voor een verordening 

van het Europees Parlement en 

de Raad betreffende de aanpak 

van crisis- en 

overmachtsituaties op het 

gebied van migratie en asiel 

 

Gewijzigd voorstel voor een 

verordening van het Europees 

Parlement en de Raad 

betreffende de instelling van 

“Eurodac” voor de vergelijking 

van biometrische gegevens ten 

behoeve van een doeltreffende 

toepassing van Verordening 

(EU) XXX/XXX [verordening 

betreffende asiel- en 

migratiebeheer] en van 

Verordening (EU) XXX/XXX 

[hervestigingsverordening] voor 

de identificatie van een illegaal 

24  

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

SK Národná rada (2 stemmen) 

IT Senato della Repubblica (1 stem) 

 

 

 

 

 

 

 

IT Senato della Repubblica (1 stem) 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT Senato della Repubblica (1 stem) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT Senato della Repubblica (1 stem) 

 

 

 

 

 

 

IT Senato della Repubblica (1 stem) 

                                                 
4 Over dit pakket werden in totaal twee gemotiveerde adviezen uitgebracht. De SK Národná rada bracht één 

gemotiveerd advies uit, over COM(2020) 610. De IT Senato della Repubblica bracht één gemotiveerd advies 

uit, over COM(2020) 610, COM(2020) 611, COM(2020) 612, COM(2020) 613 en COM(2020) 614.  
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Document 

van de Commissie 
Titels 

Aantal 

gemotiveerde 

adviezen 

(Protocol 

nr. 2) 

Aantal 

stemmen 

(Protocol 

nr. 2)2 

Nationale kamer 

die gemotiveerde 

adviezen indient 

verblijvende onderdaan van een 

derde land of staatloze en 

betreffende verzoeken van 

rechtshandhavingsinstanties van 

de lidstaten en Europol om 

vergelijkingen van Eurodac-

gegevens ten behoeve van 

rechtshandhaving, en tot 

wijziging van de Verordeningen 

(EU) 2018/1240 en 

(EU) 2019/818 

COM(2020) 682 Voorstel voor een richtlijn van 

het Europees Parlement en de 

Raad betreffende toereikende 

minimumlonen in de Europese 

Unie 

1 2 MT Kamra tad-Deputati 

(2 stemmen) 

COM(2020) 749 Voorstel voor een richtlijn van 

de Raad tot wijziging van 

Richtlijn 2006/112/EG wat 

betreft de toekenning van 

uitvoeringsbevoegdheden aan 

de Commissie om de betekenis 

van de termen die in sommige 

bepalingen van die richtlijn 

worden gebruikt, te bepalen 

1 2 SE Riksdag (2 stemmen) 

COM(2020) 725 Voorstel voor een verordening 

van het Europees Parlement en 

de Raad betreffende een grotere 

rol van het Europees 

Geneesmiddelenbureau inzake 

crisisparaatheid en -beheersing 

op het gebied van 

geneesmiddelen en medische 

hulpmiddelen 

1 1 FR Sénat (1 stem) 

COM(2020) 726 Voorstel voor een verordening 

van het Europees Parlement en 

de Raad tot wijziging van 

Verordening (EG) nr. 851/2004 

tot oprichting van een Europees 

Centrum voor ziektepreventie 

en -bestrijding 

1 1 FR Sénat (1 stem) 

COM(2020) 727 Voorstel voor een verordening 

van het Europees Parlement en 

de Raad inzake ernstige 

grensoverschrijdende 

bedreigingen van de gezondheid 

en houdende intrekking van 

Besluit nr. 1082/2013/EU 

1 1 FR Sénat (1 stem) 

TOTALE aantal ontvangen gemotiveerde adviezen 16  
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BIJLAGE 2 

Totale aantal in 2021 door de Commissie ontvangen adviezen per nationaal 

parlement/nationale kamer (in het kader van de politieke dialoog en het 

subsidiariteitscontrolemechanisme) 

Lidstaat Kamer 

Totale 

aantal 

adviezen5 

Waarvan 

gemotiveerde 

adviezen 

(Protocol nr. 2) 

Spanje 

Las Cortes Generales: 

Senado de España en 

Congreso de los Diputados 

57 0 

Portugal Assembleia da República 54 0 

Tsjechië Senát 47 4 

Roemenië Camera Deputaților 27 0 

Duitsland Bundesrat 24 0 

Roemenië Senat 18 0 

Frankrijk Sénat 17 4 

Nederland Eerste Kamer 17 0 

Tsjechië Poslanecká sněmovna 12 0 

Italië Camera dei Deputati  12 0 

Polen Senat  12 0 

Zweden Riksdag 12 3 

Italië Senato della Repubblica 11 1 

Malta Kamra tad-Deputati 6 1 

Frankrijk Assemblée nationale 5 0 

Hongarije Országgyűlés 4 0 

Ierland 
Houses of the Oireachtas: 

Dáil Éireann en Seanad Éireann  
4 2 

Slowakije Národná rada 3 1 

Oostenrijk Bundesrat 2 0 

Oostenrijk Nationalrat 2 0 

België Belgische Senaat 2 0 

Denemarken Folketinget 2 0 

Griekenland Vouli ton Ellinon 2 0 

Litouwen Seimas 2 0 

Nederland Tweede Kamer 2 0 

Bulgarije Narodno Sabranie 1 0 

Finland Eduskunta 1 0 

Kroatië Hrvatski Sabor  1 0 

                                                 
5 Dit aantal omvat zowel de adviezen in het kader van de “politieke dialoog” als de gemotiveerde adviezen 

van de nationale parlementen. 
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Lidstaat Kamer 

Totale 

aantal 

adviezen5 

Waarvan 

gemotiveerde 

adviezen 

(Protocol nr. 2) 

Polen Sejm  1 0 

België 
Belgische Kamer van 

volksvertegenwoordigers 
0 0 

Duitsland Bundestag 0 0 

Cyprus Vouli ton Antiprosopon  0 0 

Estland Riigikogu 0 0 

Letland Saeima 0 0 

Luxemburg Chambre des Députés 0 0 

Slovenië Državni svet 0 0 

Slovenië Državni zbor 0 0 

TOTAAL 360 16 
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BIJLAGE 3 

Documenten van de Commissie waarover de Commissie in 2021 de meeste adviezen6 

heeft ontvangen (in het kader van de politieke dialoog en het 

subsidiariteitscontrolemechanisme)  

 
Document 

van de Commissie 
Titel 

Totale 

aantal 

adviezen7 

Waarvan 

gemotiveerde 

adviezen 

(Protocol nr. 2) 

1 COM(2020) 825 

Voorstel voor een verordening van het 

Europees Parlement en de Raad betreffende een 

eengemaakte markt voor digitale diensten (wet 

inzake digitale diensten) en tot wijziging van 

Richtlijn 2000/31/EG 

10 0 

2 COM(2020) 682 

Voorstel voor een richtlijn van het Europees 

Parlement en de Raad betreffende toereikende 

minimumlonen in de Europese Unie 

9 1 

3 COM(2021) 130 

Voorstel voor een verordening van het 

Europees Parlement en de Raad betreffende een 

kader voor de afgifte, verificatie en 

aanvaarding van interoperabele vaccinatie-, 

test- en herstelcertificaten teneinde het vrije 

verkeer tijdens de COVID-19-pandemie te 

vergemakkelijken (digitaal groen certificaat)8 

8 0 

4 COM(2021) 140 

Voorstel voor een verordening van het 

Europees Parlement en de Raad betreffende een 

kader voor de afgifte, verificatie en 

aanvaarding van interoperabele vaccinatie-, 

test- en herstelcertificaten voor onderdanen van 

derde landen die legaal op het grondgebied van 

de lidstaten wonen of verblijven tijdens de 

COVID-19-pandemie (digitaal groen 

certificaat) 

8 0 

5 COM(2020) 610 

Voorstel voor een verordening van het 

Europees Parlement en de Raad betreffende 

asiel- en migratiebeheer en tot wijziging van 

Richtlijn 2003/109/EG van de Raad en de 

voorgestelde Verordening (EU) XXX/XXX 

[Fonds voor asiel en migratie] 

7 2 

6 COM(2020) 842 

Voorstel voor een verordening van het 

Europees Parlement en de Raad over 

betwistbare en eerlijke markten in de digitale 

sector (wet inzake digitale markten) 

7 0 

                                                 
6 De tabel bevat alle documenten van de Commissie waarover ten minste vijf adviezen werden ontvangen. In 

een aantal gevallen had het advies ook betrekking op andere documenten van de Commissie. 
7 Dit aantal omvat zowel de adviezen in het kader van de “politieke dialoog” als de gemotiveerde adviezen 

van de nationale parlementen. 
8 De voorstellen COM(2021) 130 en COM(2021) 140 zijn beide door de medewetgevers vastgesteld onder de 

titel “Digitaal EU-covidcertificaat”. 
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Document 

van de Commissie 
Titel 

Totale 

aantal 

adviezen7 

Waarvan 

gemotiveerde 

adviezen 

(Protocol nr. 2) 

7 COM(2021) 568 

Voorstel voor een verordening van het 

Europees Parlement en de Raad tot oprichting 

van een sociaal klimaatfonds 

6 2 

8 COM(2020) 611 

Gewijzigd voorstel voor een verordening van 

het Europees Parlement en de Raad tot 

vaststelling van een gemeenschappelijke 

procedure voor internationale bescherming in 

de Unie en tot intrekking van Richtlijn 

2013/32/EU 

6 1 

9 COM(2020) 690 

Werkprogramma van de Commissie voor 2021 

— Een Unie van vitaliteit in een kwetsbare 

wereld 

6 0 

10 COM(2021) 93 

Voorstel voor een richtlijn van het Europees 

Parlement en de Raad ter versterking van de 

toepassing van het beginsel van gelijke 

beloning van mannen en vrouwen voor gelijke 

of gelijkwaardige arbeid door middel van 

beloningstransparantie en 

handhavingsmechanismen 

6 0 

11 COM(2021) 551 

Voorstel voor een richtlijn van het Europees 

Parlement en de Raad tot wijziging van 

Richtlijn 2003/87/EG tot vaststelling van een 

systeem voor de handel in 

broeikasgasemissierechten binnen de Unie, 

Besluit (EU) 2015/1814 betreffende de 

instelling en de werking van een 

marktstabiliteitsreserve voor de EU-regeling 

voor de handel in broeikasgasemissierechten en 

Verordening (EU) 2015/757 

5 2 

12 COM(2021) 554 

Voorstel voor een verordening van het 

Europees Parlement en de Raad tot wijziging 

van Verordening (EU) 2018/841 wat betreft het 

toepassingsgebied, vereenvoudiging van de 

nalevingsvoorschriften, vaststelling van de 

streefcijfers voor de lidstaten voor 2030 en de 

verbintenis tot de collectieve verwezenlijking 

van klimaatneutraliteit in de sector landgebruik, 

bosbouw en landbouw tegen 2035, en van 

Verordening (EU) 2018/1999 wat betreft 

verbetering van monitoring, rapportage, het 

volgen van de vooruitgang en beoordeling 

5 2 
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Document 

van de Commissie 
Titel 

Totale 

aantal 

adviezen7 

Waarvan 

gemotiveerde 

adviezen 

(Protocol nr. 2) 

13 COM(2021) 557 

Voorstel voor een richtlijn van het Europees 

Parlement en de Raad tot wijziging van 

Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees 

Parlement en de Raad, Verordening (EU) 

2018/1999 van het Europees Parlement en de 

Raad en Richtlijn 98/70/EG van het Europees 

Parlement en de Raad wat de bevordering van 

energie uit hernieuwbare bronnen betreft, en tot 

intrekking van Richtlijn (EU) 2015/652 van de 

Raad 

5 2 

14 COM(2021) 558 

Voorstel voor een richtlijn van het Europees 

Parlement en de Raad betreffende energie-

efficiëntie (herschikking) 

5 2 

15 COM(2020) 612 

Voorstel voor een verordening van het 

Europees Parlement en de Raad tot invoering 

van een screening van onderdanen van derde 

landen aan de buitengrenzen en tot wijziging 

van de Verordeningen (EG) nr. 767/2008, 

(EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240 en 

(EU) 2019/817 

5 1 

16 COM(2020) 613 

Voorstel voor een verordening van het 

Europees Parlement en de Raad betreffende de 

aanpak van crisis- en overmachtsituaties op het 

gebied van migratie en asiel 

5 1 

17 COM(2020) 614 

Gewijzigd voorstel voor een verordening van 

het Europees Parlement en de Raad betreffende 

de instelling van “Eurodac” voor de 

vergelijking van biometrische gegevens ten 

behoeve van een doeltreffende toepassing van 

Verordening (EU) XXX/XXX [verordening 

betreffende asiel- en migratiebeheer] en van 

Verordening (EU) XXX/XXX 

[hervestigingsverordening] voor de identificatie 

van een illegaal verblijvende onderdaan van 

een derde land of staatloze en betreffende 

verzoeken van rechtshandhavingsinstanties van 

de lidstaten en Europol om vergelijkingen van 

Eurodac-gegevens ten behoeve van 

rechtshandhaving, en tot wijziging van de 

Verordeningen (EU) 2018/1240 en 

(EU) 2019/818 

5 1 

18 COM(2020) 749 

Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot 

wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat 

betreft de toekenning van 

uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie 

om de betekenis van de termen die in sommige 

bepalingen van die richtlijn worden gebruikt, te 

bepalen 

5 1 
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Document 

van de Commissie 
Titel 

Totale 

aantal 

adviezen7 

Waarvan 

gemotiveerde 

adviezen 

(Protocol nr. 2) 

19 COM(2020) 725 

Voorstel voor een verordening van het 

Europees Parlement en de Raad betreffende een 

grotere rol van het Europees 

Geneesmiddelenbureau inzake crisisparaatheid 

en -beheersing op het gebied van 

geneesmiddelen en medische hulpmiddelen 

5 1 

20 COM(2020) 726 

Voorstel voor een verordening van het 

Europees Parlement en de Raad tot wijziging 

van Verordening (EG) nr. 851/2004 tot 

oprichting van een Europees Centrum voor 

ziektepreventie en -bestrijding 

5 1 

21 COM(2020) 727 

Voorstel voor een verordening van het 

Europees Parlement en de Raad inzake ernstige 

grensoverschrijdende bedreigingen van de 

gezondheid en houdende intrekking van Besluit 

nr. 1082/2013/EU 

5 1 

22 COM(2020) 767 

Voorstel voor een verordening van het 

Europees Parlement en de Raad betreffende 

Europese datagovernance 

(Datagovernanceverordening) 

5 0 

23 COM(2021) 206 

Voorstel voor een verordening van het 

Europees Parlement en de Raad tot vaststelling 

van geharmoniseerde regels betreffende 

artificiële intelligentie (wet op de artificiële 

intelligentie) en tot wijziging van bepaalde 

wetgevingshandelingen van de Unie 

5 0 

 


