
Lijst van prioritaire EU-voorstellen 2020

De nummers van de voorstellen corresponderen met Annex I (nieuwe initiatieven) en Annex II (Refit) van het Werkprogramma 2018 van de Europese Commissie.

Lijst van prioritaire EU-voorstellen 2020   

De Europese prioriteiten van de Kamer zijn in drie 

categorieën onder te verdelen:

 

Algemeen prioritair 

Onderwerpen uit het Europese Werkprogramma 

voor 2018 die extra aandacht krijgen van de Kamer. 

Deze EU-initiatieven kunnen zowel wetgevend als 

niet-wetgevend van aard zijn.

Bij verschijning van een prioritair voorstel ontvangt de 

commissie een EU-stafnotitie met een behandeladvies 

door uw commissie-staf.

 

Behandelvoorbehoud

Geldt bij wetgevende voorstellen, waarbij de Kamer 

1) vroegtijdig het Nederlandse standpunt wil 

beïnvloeden en 2) gedurende de onderhandelingen 

dicht op het behandeltraject wil zitten. 

Bij verschijning van een prioritair voorstel waarvoor 

het voornemen is geuit een behandelvoorbehoud te 

plaatsen, ontvangt de commissie een EU-stafnotitie

 met een behandeladvies. Indien de Kamer besluit tot 

een behandelvoorbehoud, dan wordt een maand na 

het plaatsen ervan een overleg gehouden met de 

bewindspersoon inzake de Nederlandse inzet in de 

onderhandelingen en maakt de Kamer afspraken over 

informatievoorziening tijdens de onderhandelingen.  

U ontvangt van de regering binnen drie weken na 

publicatie van het voorstel een versneld BNC-fiche met 

de eerste kabinetsappreciatie.

 

Subsidiariteitstoets

Geldt bij wetgevende voorstellen, waarbij de Kamer 

vragen heeft of de onderhavige materie op Europees 

niveau of nationaal niveau geregeld moet worden. 

Bij verschijning van een prioritair voorstel waarvoor 

het voornemen is geuit een subsidiariteitstoets uit te 

voeren, ontvangt de commissie een EU-stafnotitie met 

een advies inzake de subsidiariteitstoets en eventueel 

nadere behandeling. Bij een subsidiariteitstoets wordt 

door uw commissie beoordeeld of de overwegingen 

van de Europese Commissie ten aanzien van 

subsidiariteit steekhoudend zijn. Een subsidiariteits-

oordeel kan positief of negatief uitvallen. Wanneer  

het oordeel negatief is, spreekt de Kamer uit dat het 

 onderwerp beter op nationaal niveau geregeld kan 

worden. Dan wordt de opinie naar de Europese 

Commissie gestuurd. Indien tenminste 1/3 van de 

nationale parlementen een negatief oordeel velt, is  

de Europese Commissie verplicht het voorstel te 

heroverwegen (gele-kaartprocedure).

 

U ontvangt van de regering binnen drie weken na 

publicatie van het voorstel een versneld BNC-fiche met 

de eerste kabinetsappreciatie.

binnenlandse zaken q1 q2 q3 q4

buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking

buitenlandse zaken

europese zaken

economische zaken

financiën

infrastructuur en waterstaat

justitie en veiligheid

landbouw, natuur en voedselkwaliteit

onderwijs, cultuur en wetenschap

volksgezondheid, welzijn en sport

sociale zaken en werkgelegenheid

5 Koolstofarm maken van energie – Renovatiegolf gebouwen niet-wetgevend  
 
38 Democratie - Actieplan voor Europese democratie niet-wetgevend

24 Internationale samenwerking: Ondertekening en sluiting van de overeenkomst tussen de EU en de landen  wetgevend
 van Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan  

30 Hervorming WTO: Initiatief inzake de hervorming van de WTO  niet-wetgevend 

26 Afrika Strategie niet-wetgevend 
  
28 Oostelijk Partnerschap post-2020 niet-wetgevend 
  
29 Actieplan mensenrechten en democratie wetgevend en niet-wetgevend 

29 Actieplan voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen in externe betrekkingen voor 2021-2025 niet-wetgevend 
  

27 Voorstel tot herziening van het EU-uitbreidingsbeleid en bijdrage van de Europese Commissie aan de 
 EU-Westelijke Balkantop van 7 mei 2020 in Zagreb niet-wetgevend 

39 Voorstel voor de opzet van een conferentie over de toekomst van Europa niet-wetgevend 

40 Jaarrapport over de bescherming en bevordering van rechtsstatelijkheid in de EU niet-wetgevend 

10 Follow-up van het witboek over artificiële intelligentie  wetgevend 
  
11 Rechtshandeling inzake digitale diensten (Digital Service Act)  wetgevend 
  
1 Mededeling over de Europese Green Deal  niet-wetgevend 

1 Europese klimaatwet waarin de doelstelling wordt vastgelegd om in 2050 klimaatneutraliteit te bereiken  wetgevend 

3 Klimaatdoelstellingsplan 2030  niet-wetgevend 

2 Fonds voor een rechtvaardige transitie (Just Transition Mechanism)  wetgevend 

14 Industriestrategie niet-wetgevend 

2 Hernieuwde Duurzame Financieringsstrategie niet-wetgevend 
  
17 Actieplan ten aanzien van FinTech, inclusief een strategie voor een geïntegreerde betalingsmarkt niet-wetgevend 
  
17 Voorstel voor de regulering van Crypto Assets wetgevend 

18 Voorstel voor een Europees Werkloosheidsherverzekeringsmechanisme wetgevend 

19 Herziening van het raamwerk voor het economisch bestuur niet-wetgevend 

20 Actieplan voor de kapitaalmarktenunie niet-wetgevend 
  
21 Actieplan tegen witwassen  niet-wetgevend 

21 Herziening van de wetgeving voor kapitaaleisen wetgevend 
  
22 Bedrijfsbelasting voor de 21e eeuw niet-wetgevend 
  
22 Actieplan tegen belastingontwijking en ter versimpeling van belastingen wetgevend en niet wetgevend 

23 Voorstel voor een gemeenschappelijk Douane-loket niet-wetgevend 
 
25 Versterking van de economische en financiële soevereiniteit van Europa niet-wetgevend 
  

8 Strategie voor duurzame en slimme mobiliteit  niet-wetgevend 
  
8 FuelEU Maritime: Groene Europese Maritieme Ruimte  wetgevend 

6 Nieuw Actieplan Circulaire Economie  niet-wetgevend 

7 Strategie voor duurzame chemische stoffen  niet-wetgevend 
  

32 Nieuw pact voor asiel en migratie, wetgevend wetgevend 

33 Versterking mandaat Europol wetgevend 

41 Verslag over de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming niet-wetgevend 

41 Afstemming van relevante EU-wetshandhavingsregels op de AVG niet-wetgevend 

4 Duurzaamheid van voedselsystemen “Van boer tot bord”-strategie niet-wetgevend 

37 Europese strategie voor Gendergelijkheid niet-wetgevend 

37 Strategie voor gelijkheid van LHBTI’s niet-wetgevend 

18 Eerlijke minimumlonen werknemers in de EU  wetgevend 
   
37 Bindend instrument loontransparantie M/V  wetgevend 
   

34 Europa’s kankerbestrijdingsplan niet-wetgevend   

34 Farmaceutische strategie voor Europa niet-wetgevend 

41 Evaluatie van Verordening (EG) nr. 1901/2006 (geneesmiddelen voor pediatrisch gebruik) en Ver
 ordening (EG) nr. 141/2000 (weesgeneesmiddelen) REFIT-voorstel 

De nummers van de voorstellen corresponderen met Annex I (nieuwe initiatieven) en Annex II (Refit) van het Werkprogramma 2020 van de Europese Commissie.

    Behandel  Subsidiariteits
Nr. Prioritair Verwachte publicatie  voorbehoud toets Rapporteur

2019

2021



De Europese prioriteiten van de Kamer zijn in drie 
categorieën onder te verdelen:
 

Algemeen prioritair 
Onderwerpen uit het Europese Werkprogramma 
voor 2020 die extra aandacht krijgen van de Kamer. 
Deze EU-initiatieven kunnen zowel wetgevend als 
niet-wetgevend van aard zijn.

Bij verschijning van een prioritair voorstel ontvangt de 
commissie een EU-stafnotitie met een behandeladvies 
door uw commissie-staf.
 
Behandelvoorbehoud
Geldt bij wetgevende voorstellen, waarbij de Kamer 

1) vroegtijdig het Nederlandse standpunt wil 
beïnvloeden en 2) gedurende de onderhandelingen 
dicht op het behandeltraject wil zitten. 

Bij verschijning van een prioritair voorstel waarvoor 
het voornemen is geuit een behandelvoorbehoud te 
plaatsen, ontvangt de commissie een EU-stafnotitie
 met een behandeladvies. Indien de Kamer besluit tot 
een behandelvoorbehoud, dan wordt een maand na 
het plaatsen ervan een overleg gehouden met de 
bewindspersoon inzake de Nederlandse inzet in de 
onderhandelingen en maakt de Kamer afspraken over 
informatievoorziening tijdens de onderhandelingen.  
U ontvangt van de regering binnen drie weken na 
publicatie van het voorstel een versneld BNC-fiche met 
de eerste kabinetsappreciatie.
 

Subsidiariteitstoets
Geldt bij wetgevende voorstellen, waarbij de Kamer 
vragen heeft of de onderhavige materie op Europees 
niveau of nationaal niveau geregeld moet worden. 

Bij verschijning van een prioritair voorstel waarvoor 
het voornemen is geuit een subsidiariteitstoets uit te 
voeren, ontvangt de commissie een EU-stafnotitie met 
een advies inzake de subsidiariteitstoets en eventueel 
nadere behandeling. Bij een subsidiariteitstoets wordt 
door uw commissie beoordeeld of de overwegingen 
van de Europese Commissie ten aanzien van 
subsidiariteit steekhoudend zijn. Een subsidiariteits-
oordeel kan positief of negatief uitvallen. Wanneer  
het oordeel negatief is, spreekt de Kamer uit dat het 
 onderwerp beter op nationaal niveau geregeld kan 

worden. Dan wordt de opinie naar de Europese 
Commissie gestuurd. Indien tenminste 1/3 van de 
nationale parlementen een negatief oordeel velt, is  
de Europese Commissie verplicht het voorstel te 
heroverwegen (gele-kaartprocedure).
 
U ontvangt van de regering binnen drie weken na 
publicatie van het voorstel een versneld BNC-fiche  
met de eerste kabinetsappreciatie.
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binnenlandse zaken q1 q2 q3 q4

buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking

buitenlandse zaken

europese zaken

economische zaken

financiën

infrastructuur en waterstaat

justitie en veiligheid

landbouw, natuur en voedselkwaliteit

onderwijs, cultuur en wetenschap

volksgezondheid, welzijn en sport

sociale zaken en werkgelegenheid

5 Koolstofarm maken van energie – Renovatiegolf gebouwen niet-wetgevend  
 
38 Democratie - Actieplan voor Europese democratie niet-wetgevend

24 Internationale samenwerking: Ondertekening en sluiting van de overeenkomst tussen de EU en de landen  wetgevend
 van Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan  

30 Hervorming WTO: Initiatief inzake de hervorming van de WTO  niet-wetgevend 

26 Afrika Strategie niet-wetgevend 
  
28 Oostelijk Partnerschap post-2020 niet-wetgevend 
  
29 Actieplan mensenrechten en democratie wetgevend en niet-wetgevend 

29 Actieplan voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen in externe betrekkingen voor 2021-2025 niet-wetgevend 
  

27 Voorstel tot herziening van het EU-uitbreidingsbeleid en bijdrage van de Europese Commissie aan de 
 EU-Westelijke Balkantop van 7 mei 2020 in Zagreb niet-wetgevend 

39 Voorstel voor de opzet van een conferentie over de toekomst van Europa niet-wetgevend 

40 Jaarrapport over de bescherming en bevordering van rechtsstatelijkheid in de EU niet-wetgevend 

10 Follow-up van het witboek over artificiële intelligentie  wetgevend 
  
11 Rechtshandeling inzake digitale diensten (Digital Service Act)  wetgevend 
  
1 Mededeling over de Europese Green Deal  niet-wetgevend 

1 Europese klimaatwet waarin de doelstelling wordt vastgelegd om in 2050 klimaatneutraliteit te bereiken  wetgevend 

3 Klimaatdoelstellingsplan 2030  niet-wetgevend 

2 Fonds voor een rechtvaardige transitie (Just Transition Mechanism)  wetgevend 

14 Industriestrategie niet-wetgevend 

2 Hernieuwde Duurzame Financieringsstrategie niet-wetgevend 
  
17 Actieplan ten aanzien van FinTech, inclusief een strategie voor een geïntegreerde betalingsmarkt niet-wetgevend 
  
17 Voorstel voor de regulering van Crypto Assets wetgevend 

18 Voorstel voor een Europees Werkloosheidsherverzekeringsmechanisme wetgevend 

19 Herziening van het raamwerk voor het economisch bestuur niet-wetgevend 

20 Actieplan voor de kapitaalmarktenunie niet-wetgevend 
  
21 Actieplan tegen witwassen  niet-wetgevend 

21 Herziening van de wetgeving voor kapitaaleisen wetgevend 
  
22 Bedrijfsbelasting voor de 21e eeuw niet-wetgevend 
  
22 Actieplan tegen belastingontwijking en ter versimpeling van belastingen wetgevend en niet wetgevend 

23 Voorstel voor een gemeenschappelijk Douane-loket niet-wetgevend 
 
25 Versterking van de economische en financiële soevereiniteit van Europa niet-wetgevend 
  

8 Strategie voor duurzame en slimme mobiliteit  niet-wetgevend 
  
8 FuelEU Maritime: Groene Europese Maritieme Ruimte  wetgevend 

6 Nieuw Actieplan Circulaire Economie  niet-wetgevend 

7 Strategie voor duurzame chemische stoffen  niet-wetgevend 
  

32 Nieuw pact voor asiel en migratie, wetgevend wetgevend 

33 Versterking mandaat Europol wetgevend 

41 Verslag over de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming niet-wetgevend 

41 Afstemming van relevante EU-wetshandhavingsregels op de AVG niet-wetgevend 

4 Duurzaamheid van voedselsystemen “Van boer tot bord”-strategie niet-wetgevend 

37 Europese strategie voor Gendergelijkheid niet-wetgevend 

37 Strategie voor gelijkheid van LHBTI’s niet-wetgevend 

18 Eerlijke minimumlonen werknemers in de EU  wetgevend 
   
37 Bindend instrument loontransparantie M/V  wetgevend 
   

34 Europa’s kankerbestrijdingsplan niet-wetgevend   

34 Farmaceutische strategie voor Europa niet-wetgevend 

41 Evaluatie van Verordening (EG) nr. 1901/2006 (geneesmiddelen voor pediatrisch gebruik) en Ver
 ordening (EG) nr. 141/2000 (weesgeneesmiddelen) REFIT-voorstel 
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Nr. Prioritair Verwachte publicatie  voorbehoud toets Rapporteur


