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Den Haag, 15 december 2010 
 
Bijgaand bied ik u, namens de vaste commissie voor Europese Zaken, ter besluitvorming de lijst van
prioritaire voorstellen uit het wetgevings- en werkprogramma van de Europese Commissie voor 2011
aan, alsmede een concept-aanbiedingsbrief aan de regering. 
 
 
De voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, 
Verburg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Concept-brief 
 
 
 
Aan de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken
Dr. H.P.M. Knapen
 
 
Den Haag,  [ datum]
 
 
 
 
Geachte heer Knapen,
 
De Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft, conform artikel 3 van de procedureregeling over het
behandelvoorbehoud en de subsidiariteitstoets bij haar Reglement van Orde, op basis van het
notaoverleg van 13 december jongstleden van de vaste commissie voor Europese Zaken, 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, heeft uw ambtsvoorganger
toegezegd dat de regering, 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.
 
 
 
 
Met vriendelijke groet,
Gerdi A. Verbeet
Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overzicht van voor de Tweede Kamer prioritaire voorstellen uit het Wetgevings- en



Werkprogramma voor 2011 van de Europese Commissie 
 
NB: Alle voorstellen op deze lijst 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.
 
Nr Prioritaire voorstellen Subsidiari-

teitstoets
Behandel-
voorbehoud

    
 Commissie voor Binnenlandse Zaken   
I-31 "Smart Borders"-initiatieven:

- Wetgevingsvoorstel tot instelling van een inreisuitreissysteem (EES)
- Wetgevingsvoorstel tot instelling van een programma voor
geregistreerde reizigers (RTP)
- Wetgevingsvoorstel tot wijziging van de Schengengrenscode
- Mededeling over de mogelijke introductie van een ESTA (elektronisch
systeem voor reisvergunningen) in de EU

 X

II-39 Mededeling over een EU-agenda voor de integratie van onderdanen
van derde landen, met inbegrip van de ontwikkeling van een
coördinatiemechanisme

  

III-23 Richtlijn 93/109/EG tot vaststelling van de wijze van uitoefening van
het actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees
Parlement ten behoeve van de burgers van de Unie die verblijven in
een lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn

  

    
 Commissie voor Buitenlandse Zaken   
I-38 Initiatief inzake modernisering van het EU-ontwikkelingsbeleid inclusief

de flankerende beleidsmaatregelen waaronder ‘klimaatverandering en
ontwikkeling’ en voorstellen volgend op het ‘Groenboek EU-
begrotingssteun’

  

I-40 Toekomst Europees Ontwikkelingsfonds  X
II-70 Recht op consulaire bescherming   
    
 Commissie voor Defensie   
 Geen prioritaire voorstellen   
    
 Commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie   
I-13 Roadmap energie 2050   
I-40 Wetgevingsvoorstellen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid  X
I-40 Wetgevingsvoorstellen Gemeenschappelijk Visserijbeleid  X
II-27 Initiatief om de invoering van slimme energienetwerken te ondersteunen  X
II-82 Strategie en actieplan van de Europese Unie voor een duurzame bio-

economie in 2020
  

    
 Commissie voor Europese Zaken   
II-29 Uitbreidingspakket 2011   
II-30 Advies van de Commissie over het verzoek om toetreding tot de EU

van Servië   

I-40 Financiële perspectieven
1) een Mededeling van de Commissie over het volgende meerjarig
financieel kader;
2) een voorstel van de Commissie voor een verordening van de Raad
tot vaststelling van een nieuw meerjarig financieel kader;
3) een voorstel van de Commissie voor een nieuw
eigenmiddelenbesluit
4) een voorstel van de Commissie voor een nieuw Inter-institutioneel
Akkoord inzake goed financieel beheer en samenwerking in
begrotingszaken.

 X



    
 Commissie voor Financiën   
I-2 Versterking van de follow-up van de economic governance   
II-85 Belasting op de financiële sector   
I-8 Richtlijn inzake verantwoord lenen   
I-23 Wetgevend voorstel voor een gemeenschappelijke geconsolideerde

heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB)   

II-62 EU-kader voor de onderlinge afstemming van sanctieregelingen in de
financiële sector   

I-3 Wijziging van de verordening inzake ratingbureaus   
I-4 Wetgevend voorstel voor een kader voor crisisbeheersing en -

afwikkeling in de banksector   

II-5 Richtsnoeren voor het redden en herstructureren van financiële
instellingen   

    
 Commissie voor Immigratie en Asiel   
II-41 Mededeling over grotere solidariteit binnen de EU   
II-43 Wetgevingsvoorstel betreffende de oprichting van een Europees

grensbewakingssysteem (Eurosur)  X

III-19 EU Immigratiecode   
    
 Commissie voor Infrastructuur en Milieu   
I-12 Roadmap naar een koolstofarme economie in 2050   
I-14 Roadmap naar een efficiënt gebruik van hulpbronnen   
I-17 Witboek over de toekomst van het vervoer (overgedragen van 2010)   
I–27 Luchthavenpakket: (1) Beoordeling en inventarisatie van de capaciteit

van luchthavens, (2) Herziening van de slotverordening, (3) Herziening
van de grondafhandelingsrichtlijn, (4) Herziening van de richtlijn inzake
luchtvaartgeluid

  

II-50 Voorstel voor een verordening betreffende het toegestane
geluidsniveau motorvoertuigen   

II-92 Pakket e-mobiliteit   
III-2 Herziening wetgeving monitoring en rapportage uitstoot van

broeikasgassen   

III-33 Herschikking Verordening (EG) nr. 3821/85 betreffende het
controleapparaat in het wegvervoer (digitale tachograaf)   

    
 Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap   
I-11 Mededeling over de modernisering van het hoger onderwijs   
    
 Commissie voor de Rijksuitgaven   
 Geen prioritaire voorstellen   
    
 Commissie voor  Sociale Zaken en Werkgelegenheid   
I-18 Wetgevingsinitiatief inzake detachering van werknemers   
I-19 Herziening van de arbeidstijdenrichtlijn (Richtlijn 2003/88)  X
I-21 Witboek over pensioenen   
II-65 Herziening van de richtlijn inzake instellingen voor

bedrijfspensioenvoorzieningen (IBPV)
 X



 
 

 Commissie Veiligheid en Justitie   
I-26 Wetgevingsvoorstel voor een alternatief 

geschillenregelingmechanisme (ADR) in de EU   

I-30 Richtlijn inzake de rechten van en steun voor misdaadslachtoffers   
I-33 Een nieuw alomvattend wettelijk kader voor de bescherming van

persoonsgegevens in de EU (overgedragen van 2010)   

II-40 Richtlijn inzake het gebruik van passagiersgegevens voor
wetshandhavingdoeleinden (Europees PNR)   

II-45 Voorstel voor een herziening van Richtlijn 2006/24/EG (bewaring van
gegevens; dataretentie)   

II-76 Herziening van het kaderbesluit inzake geldboetes  X
III-22 Kaderbesluit 2004/757/JBZ van de Raad 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 (herziening)

  

    
 Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport   
II-34 Voorstel voor een herziening van het besluit betreffende

overdraagbare ziekten
  

II-37 Voorstel voor een herziening van Richtlijn 2001/37/EG inzake de
productie, de presentatie en de verkoop van tabaksproducten

X  

II-48 Evaluatie van Richtlijn 89/105/EEG betreffende de doorzichtigheid van
maatregelen ter regeling van de prijsstelling van geneesmiddelen

  

    
    
 
 


