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Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 16 december 2015 

Bijgaand bied ik u, namens de vaste commissie voor Europese Zaken, ter besluitvorming de 
lijst van prioritaire voorstellen uit het Werkprogramma van de Europese Commissie voor 
2016 aan, alsmede een concept-aanbiedingsbrief aan de regering.

De voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken,
Azmani

1 I.v.m. het wijzigen van punt 10 (II) Initiatief inzake rapportage over de energie-unie in 7 Het 
pakket energie-unie (I&M-gerelateerde onderdelen) bij de Prioritaire voorstellen Commissie 
voor Infrastructuur en Milieu



CONCEPT

Aan de minister van Buitenlandse Zaken, de heer drs. A.G. Koenders

Den Haag,

Betreft: Overzicht prioriteitsstelling Tweede Kamer ten aanzien van voorstellen uit het 
Werkprogramma 2016 van de Europese Commissie.

Geachte heer Koenders,

De Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft, conform artikel 3 van de procedureregeling 
over het behandelvoorbehoud en de subsidiariteitstoets bij haar Reglement van Orde, 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, 
verwacht ik dat u 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. 

Hoogachtend,

De tijdelijk Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,
K. Arib



Overzicht van voor de Tweede Kamer prioritaire voorstellen uit het Werkprogramma 
voor 2016 van de Europese Commissie 

In onderstaand overzicht wordt weergegeven welke voorstellen uit het Werkprogramma van 
de Europese Commissie 2016 door de Tweede Kamer als prioritair zijn aangewezen.

NB: Alle voorstellen op onderstaande lijsten zijn voor de Tweede Kamer prioritair. Dat 
betekent dat bij publicatie van deze voorstellen door de Europese Commissie, de betreffende 
Kamercommissies tot nadere behandeling zullen besluiten. 
Over de voorstellen waarbij in deze lijst reeds door de Kamercommissies is aangegeven dat 
een subsidiariteitstoets of parlementair behandelvoorbehoud wordt overwogen, zal de 
regering binnen maximaal drie weken na publicatie een BNC-fiche naar de Kamer sturen ten 
behoeve van de nadere besluitvorming daartoe.

Voorstellen uit het Werkprogramma 2016 van de Europese Commissie

Nr.¹ Prioritaire voorstellen
Subsidiari-

teitstoets
Behandel-

voorbehoud
    
 Commissie voor Binnenlandse Zaken   
 Geen EU-voorstellen in het Werkprogramma 2016   
   
 Commissie voor Buitenlandse Handel en   
 Ontwikkelingssamenwerking   
16 Follow-up van de handels- en investeringsstrategie   
20 Post-Cotonou-kader   
21 Capaciteitsopbouw in de veiligheidssector   
   
 Commissie voor Buitenlandse Zaken   

22
Bijdrage van de Commissie aan de algehele strategie voor het 
buitenlands en veiligheidsbeleid

  

   
 Commissie voor Defensie   
10 Europees defensieactieplan   
   
 Commissie voor Economische Zaken   
7 Het pakket energie-unie  X
9 Follow-up van de strategie voor de interne markt   
6 (II) EU-natuurwetgeving   

 Commissie voor Europese Zaken   

4 Herziening van het meerjarig financieel kader 2014-2020   

23
Voorstel voor een interinstitutioneel akkoord over een verplicht 
transparantieregister

  

 - 
Jaarlijks EU-uitbreidingspakket (in aanvulling op het 
Werkprogramma)   

   



 Commissie voor Financiën   
12 Pakket inzake vennootschapsbelasting  X

15
Een Europees bankdepositogarantiestelsel op basis van een 
herverzekeringsmechanisme/voltooiing van de bankenunie

 X

11 (II) Herziening van de prospectusrichtlijn   

18 (II)
Follow-up van het verslag betreffende de herziening van de 
financiële wetgeving

  

   
 Commissie voor Infrastructuur en Milieu   
3 Pakket kringloopeconomie  X
1 (II) REACH   
8 (II) Richtlijn inzake brandstofkwaliteit   
7 Het pakket energie-unie (I&M-gerelateerde onderdelen)  X
   
 Commissie voor Koninkrijksrelaties   
 Geen EU-voorstellen in het Werkprogramma 2016   
   
 Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap   
1 Een agenda voor nieuwe vaardigheden voor Europa   
   
 Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid   
2 Een nieuwe start voor werkende ouders X X
8 Arbeidsmobiliteitpakket  X
14 Een pijler voor sociale rechten X
16 (II) Wetgeving inzake gezondheid en veiligheid op het werk  X 
22 (II) Evaluatie richtlijnen zeevarenden 
23 (II) Richtlijn schriftelijke verklaring
   
 Commissie voor Veiligheid en Justitie   
17 Uitvoering van de Europese veiligheidsagenda X X
18 Beter migratiebeheer X X
19 Pakket grensbeheer X X
   
 Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport   
 Geen prioritaire EU-voorstellen in het Werkprogramma 2016   
   
 Commissie voor Wonen en Rijksdienst   
 Geen EU-voorstellen in het Werkprogramma 2016   

 
¹ De nummers corresponderen met annex 1 (nieuwe initiatieven) 
van het Werkprogramma. Daar waar een (II) achter staat, 
corresponderen de nummers met annex 2, waarin nieuwe REFIT-
initiatieven zijn opgenomen. Refit is het Commissie-programma 
voor eenvoudigere EU-regelgeving.


