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Bijlage I: Nieuwe initiatieven1 

 Initiatief dat direct of indirect voortvloeit uit een voorstel van de Conferentie over de toekomst van 

Europa 

 

                                                           
1 In deze bijlage geeft de Commissie nadere informatie (voor zover deze beschikbaar is) over de initiatieven die zijn opgenomen in haar werkprogramma, in overeenstemming 

met het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven. Deze informatie, die tussen haakjes wordt vermeld naast elk initiatief, is slechts indicatief en kan tijdens het 

voorbereidende proces veranderen, met name in het licht van de uitkomsten van een effectbeoordelingsprocedure. 

Nr. Beleidsdoelstelling Initiatieven 

Een Europese Green Deal 

1.  Elektriciteitsmarkt  Herziening van de EU-regels betreffende de interne elektriciteitsmarkt (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 194 

VWEU, 1e kwartaal 2023) 

2.  Hernieuwbare waterstof EU-waterstofbank (wetgevend of niet-wetgevend, 3e kwartaal 2023) 

3.  Afvalbeperking Herziening van de EU-kaderrichtlijn afvalstoffen, met betrekking tot levensmiddelenafval en textiel (wetgevend, incl. 

effectbeoordeling, artikelen 191 en 192 VWEU, 2e kwartaal 2023) 

4.  Nieuwe genomische technieken Wetgeving voor planten die met bepaalde nieuwe genomische technieken worden geproduceerd (wetgevend, incl. 

effectbeoordeling, 2e kwartaal 2023, overeenkomstig het op artikel 241 VWEU gebaseerde Besluit (EU) 2019/1904 van de Raad 

waarbij de Commissie wordt verzocht een studie voor te leggen betreffende de status van nieuwe genomische technieken in het 

Unierecht, alsook een voorstel, indien passend in het licht van het resultaat van de studie) 

5.  Dierenwelzijn Dierenwelzijn – herziening van de EU-wetgeving (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikelen 43 en 114 VWEU, 3e kwartaal 

2023) 

6.  Duurzame voedselsystemen Wetgevingskader voor duurzame voedselsystemen (wetgevend, incl. effectbeoordeling, 3e kwartaal 2023) 

7.  Gezonde bodems Initiatief inzake de bescherming, het duurzame beheer en het herstel van de bodems in de EU (wetgevend, incl. 

effectbeoordeling, artikel 192, lid 1, VWEU, 2e kwartaal 2023) 
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8.  Pakket vergroening van het 

goederenvervoer  

a) Internationaal goederen- en personenvervoer – vergroting van het aandeel van het spoorverkeer (wetgevend, incl. 

effectbeoordeling, artikel 91 VWEU, 2e kwartaal 2023) 

b) Herziening van de richtlijn inzake gewichten en afmetingen (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 91 VWEU, 2e 

kwartaal 2023) 

c) Herziening van de richtlijn inzake gecombineerd vervoer (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 91 en artikel 100, 

lid 2, VWEU, 2e kwartaal 2023) 

9.  Duurzaam vervoer Initiatief voor de vergroening van het bedrijfswagenpark (wetgevend of niet-wetgevend, 3e kwartaal 2023) 

Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk 

10.  Kritieke grondstoffen Europese handeling inzake kritieke grondstoffen (wetgevend en niet-wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 114 

VWEU, 1e kwartaal 2023) 

11.  Steun voor het mkb  Herziening van de richtlijn inzake betalingsachterstand (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 114 VWEU, 3e 

kwartaal 2023) 

12.  Virtuele werelden Initiatief inzake virtuele werelden, zoals metaverse (niet-wetgevend, 2e kwartaal 2023) 

13.  Octrooilicentiepakket a) Dwanglicenties voor octrooien (wetgevend, incl. effectbeoordeling, 2e kwartaal 2023) 

b) Standaard essentiële octrooien (wetgevend en niet-wetgevend, incl. effectbeoordeling, 2e kwartaal 2023) 

14.  Volksgezondheid Screening op en registratie van asbest in gebouwen (wetgevend, incl. effectbeoordeling, 2e kwartaal 2023, naar aanleiding 

van de op artikel 225 VWEU gebaseerde resolutie P9_TA(2021)0427 betreffende de bescherming van werknemers tegen asbest) 

15.  Interne markt Dertig jaar eengemaakte markt (niet-wetgevend, 1e kwartaal 2023) 

16.  Spectrumbeheer voor het digitale 

decennium 

Nieuw programma voor het radiospectrumbeleid (RSPP 2.0) (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 114 VWEU, 3e 

kwartaal 2023) 

17.  Digitalisering van het vennootschapsrecht Richtlijn voor de verdere uitbreiding en verbetering van het gebruik van digitale instrumenten en processen in het 

vennootschapsrecht (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 50, leden 1 en 2, VWEU, 1e kwartaal 2023) 

18.  Mobiliteitspakket  

 
a) Een gemeenschappelijke Europese ruimte voor mobiliteitsgegevens (niet-wetgevend, 2e kwartaal 2023) 

b) EU-regelgevingskader voor de hyperloop (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 91 VWEU, 3e kwartaal 2023) 
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19.  Bestrijding van piraterij Aanbeveling over piraterij van live-inhoud (niet-wetgevend, 2e kwartaal 2023, naar aanleiding van de op artikel 225 VWEU 

gebaseerde resolutie P9_TA(2021)0236 betreffende uitdagingen voor organisatoren van sportevenementen in de digitale 

omgeving) 

Een economie die werkt voor de mensen 

20.  Meerjarig financieel kader Evaluatie van de werking van het meerjarig financieel kader, eventueel inclusief een herziening (niet-wetgevend en/of 

wetgevend, artikelen 312 en 295 VWEU, 2e kwartaal 2023) 

21.  Economische governance  Evaluatie van de economische governance (wetgevend of niet-wetgevend, 1e kwartaal 2023) 

22.  Eigen middelen Tweede reeks nieuwe eigen middelen (wetgevend, artikelen 311 en 322 VWEU, 3e kwartaal 2023)  

23.  Vennootschapsbelasting Bedrijven in Europa: kader voor de belastingheffing van inkomsten (Befit) (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 115 

VWEU, 3e kwartaal 2023) 

24.  Toegang tot gegevens bij financiële 

diensten 

a) Kader voor een open geldwezen (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 114 VWEU, 2e kwartaal 2023) 

b) Herziening van de EU-regels inzake betalingsdiensten (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 114 VWEU, 2e 

kwartaal 2023) 

25.  

 

Versterking van de rol van de euro a) Digitale euro (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 133 VWEU, 2e kwartaal 2023) 

b) Draagwijdte en gevolgen van de hoedanigheid van wettig betaalmiddel van eurobankbiljetten en -munten 
(wetgevend, artikel 133 VWEU, 2e kwartaal 2023) 

26.  Pakket retailbeleggingen Verbetering van het kader voor retailbeleggingen (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 114 VWEU, 1e kwartaal 

2023) 

27.  Pakket sociale economie a) Aanbeveling van de Raad betreffende de ontwikkeling van randvoorwaarden voor de sociale economie (niet-

wetgevend, 2e kwartaal 2023) 

b) Wetgevingsinitiatief inzake grensoverschrijdende activiteiten van verenigingen (wetgevend, incl. effectbeoordeling, 

artikel 114 VWEU, 2e kwartaal 2023, naar aanleiding van de op artikel 225 VWEU gebaseerde resolutie P9_TA(2022)0044  

betreffende een statuut voor Europese grensoverschrijdende verenigingen en organisaties zonder winstoogmerk) 

28.  Bevordering van betere stages Versterkt kwaliteitskader voor stages (niet-wetgevend en/of wetgevend, 2e kwartaal 2023) 

29.  Concurrerend en efficiënt gebruik van 

luchthavencapaciteit 

Herziening van de verordening betreffende luchthavenslots (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 100, lid 2, VWEU, 

3e kwartaal 2023) 
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Een sterker Europa in de wereld 

30.  Veiligheids- en defensiedimensie van de 

ruimte 

Gezamenlijke mededeling over een EU-ruimtevaartstrategie voor veiligheid en defensie (niet-wetgevend, 2e 

kwartaal 2023) 

31.  Betrekkingen met Latijns-Amerika en het 

Caribisch gebied 

Gezamenlijke mededeling over een nieuwe agenda voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied (niet-wetgevend, 2e 

kwartaal 2023) 

32.  Maritieme veiligheid Gezamenlijke mededeling over een actualisering van de EU-strategie voor maritieme veiligheid (niet-wetgevend, 1e 

kwartaal 2023) 

33.  Goed bestuur Vaststelling van een sanctiekader tegen corruptie (wetgevend, 2e kwartaal 2023) 

Bevordering van onze Europese levenswijze 

34.  Geestelijke gezondheid Een alomvattende aanpak van geestelijke gezondheid (niet-wetgevend, 2e kwartaal 2023) 

35.  Legale migratie Erkenning van kwalificaties van onderdanen van derde landen (niet-wetgevend en/of wetgevend, 3e kwartaal 2023) 

36.  Een veerkrachtig Schengengebied Digitalisering van reisdocumenten en facilitering van reizen (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 77, lid 2, punten b) 

en d), VWEU, 3e kwartaal 2023) 

37.  Strijd tegen seksueel misbruik van 

kinderen 

Herziening van de richtlijn betreffende de bestrijding van seksueel misbruik van kinderen (wetgevend, incl. 

effectbeoordeling, artikel 82, lid 2, en artikel 83, lid 1, VWEU, 3e kwartaal 2023) 

38.  Cyberbeveiliging Academie voor vaardigheden op het gebied van cyberbeveiliging (niet-wetgevend, 3e kwartaal 2023)  

39.  Leermobiliteit Aanbeveling van de Raad betreffende het bijgewerkte kader voor leermobiliteit (niet-wetgevend, artikelen 165, 166 en 

292 VWEU, 3e kwartaal 2023) 

40.  Preventiepakket a) Herziening van de aanbeveling van de Raad betreffende rookvrije ruimten (niet-wetgevend, artikelen 153, 168 en 292 

VWEU, 3e kwartaal 2023) 

b) Aanbeveling van de Raad betreffende kankers die door vaccinatie kunnen worden voorkomen  (niet-wetgevend, 

artikelen 168 en 292 VWEU, 3e kwartaal 2023) 

Een nieuwe impuls voor de Europese democratie 

41.  Pakket verdediging van de democratie Pakket verdediging van de democratie, met inbegrip van een initiatief ter bescherming van de democratische ruimte van 

de EU tegen heimelijke buitenlandse beïnvloeding (wetgevend en niet-wetgevend, artikel 114 VWEU, 2e kwartaal 2023) 
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42.  Corruptiebestrijdingspakket Bijwerking van het wetgevingskader voor corruptiebestrijding (wetgevend, artikel 83, lid 1, VWEU, 3e kwartaal 2023) 

43.  Rechten van personen met een handicap  Europese gehandicaptenkaart (wetgevend, incl. effectbeoordeling, 4e kwartaal 2023)  
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Bijlage II: Refit-initiatieven2 

 Initiatief dat direct of indirect voortvloeit uit een voorstel van de Conferentie over de toekomst van Europa 

 

Nr. Titel Vereenvoudigingsdoelstelling / -potentieel (korte uitleg over de beoogde lastenverlichting en vereenvoudiging) 

Een Europese Green Deal 

1.  Reach-herziening: gerichte wijzigingen van 

Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de 

registratie, beoordeling en autorisatie van 

chemische stoffen 

Deze gerichte herziening, die is aangekondigd in de strategie voor duurzame chemische stoffen en het actieplan om de 

verontreiniging tot nul terug te brengen, heeft tot doel de Europese concurrentievoordelen en de Europese innovatie te 

waarborgen door duurzame chemische stoffen te bevorderen, het regelgevingsproces te vereenvoudigen en te 

stroomlijnen, de lasten te verminderen en de gezondheid van mens en milieu te beschermen. 

(wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 114 VWEU, 4e kwartaal 2023) 

2.  Herziening van de EU-regels – de toegang tot 

chemische gegevens en de beschikbaarheid, het 

delen en het hergebruiken van deze gegevens 

verbeteren ten behoeve van chemische 

veiligheidsbeoordelingen  

 

Dit initiatief, dat is aangekondigd in de strategie voor duurzame chemische stoffen en het actieplan om de verontreiniging 

tot nul terug te brengen, zal de toegang tot gegevens over chemische stoffen verbeteren door technische en administratieve 

belemmeringen voor hergebruik van gegevens weg te nemen en de concepten van open data en transparantie uit te 

breiden, overeenkomstig het beginsel dat gegevens gemakkelijk vindbaar, interoperabel, beveiligd, deelbaar en 

herbruikbaar moeten zijn.   

Het initiatief zal het gebruik van alle beschikbare gegevens versterken en de transparantie vergroten. Het zal de EU en 

de nationale autoriteiten ook in staat stellen om in voorkomend geval opdracht te geven tot het testen en monitoren van 

chemische stoffen, met inachtneming van het regelgevingskader.  Het initiatief zal het mogelijk maken om bestaande 

informatie efficiënter te verzamelen, te gebruiken en te delen, met als doel de gegevensstromen tussen de agentschappen, 

de Commissie, de lidstaten en het bedrijfsleven te stroomlijnen. 

(wetgevend, artikel 114 VWEU, 4e kwartaal 2023) 

                                                           
2 Deze bijlage bevat de belangrijkste Refit-herzieningen die de Commissie in 2023 zal uitvoeren.  
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Nr. Titel Vereenvoudigingsdoelstelling / -potentieel (korte uitleg over de beoogde lastenverlichting en vereenvoudiging) 

3.  Herziening van het pakket technische controle 

 

De herziening van het pakket is aangekondigd in de strategie voor duurzame en slimme mobiliteit en moet ervoor zorgen 

dat voertuigen gedurende hun hele levensduur aan de emissie- en veiligheidsnormen voldoen (actie 7). De herziening 

heeft betrekking op drie richtlijnen: Richtlijn 2014/45/EG betreffende de periodieke technische controle van 

motorvoertuigen; Richtlijn 2014/47/EG betreffende de technische controles langs de weg van bedrijfsvoertuigen; en 

Richtlijn 1999/37/EG, als gewijzigd bij Richtlijn 2014/46/EG, inzake de kentekenbewijzen van motorvoertuigen.  

Specifiek moet de herziening ervoor zorgen dat moderne elektronische veiligheidscomponenten, geavanceerde 

rijhulpsystemen en geautomatiseerde functies tijdens de levensduur van de voertuigen naar behoren functioneren, dat bij 

voertuiginspecties zinvolle emissietests worden uitgevoerd, dat zowel de elektronische opslag van relevante gegevens 

over de technische controle en de voertuigidentificatie als de elektronische uitwisseling van deze gegevens tussen de EU-

lidstaten wordt verbeterd en dat de digitalisering van administratieve documenten en certificaten wordt gefaciliteerd. 

(wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 91 VWEU, 3e kwartaal 2023) 

Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk 

4.  Herziening van de verordening inzake etikettering 

van textielproducten 

De Commissie zal deze verordening herzien om specificaties voor fysieke en digitale etikettering van textielproducten in 

te voeren, met inbegrip van duurzaamheids- en circulariteitparameters die gebaseerd zijn op vereisten in het kader van 

de voorgestelde verordening inzake ecologisch ontwerp voor duurzame producten.  

(wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 114 VWEU, 4e kwartaal 2023) 

5.  Herziening van de EU-regels inzake 

geharmoniseerde rivierinformatiediensten 

 

De EU-regels inzake geharmoniseerde rivierinformatiediensten vormen een interoperabiliteitskader voor digitale 

informatiediensten in de EU-binnenvaartsector. Dit initiatief zal de in het huidige kader vastgestelde tekortkomingen 

aanpakken, het proces voor de vaststelling van technische normen stroomlijnen en rekening houden met nieuwe 

ontwikkelingen op het gebied van digitalisering. Het initiatief is opgenomen in de strategie voor duurzame en slimme 

mobiliteit (actie 43).  

Verwacht wordt dat het EU-brede geharmoniseerde gebruik van rivierinformatiediensten de kosten (voor tijdverlies, 

transacties, administratieve lasten en rompslomp) van de vervoersondernemingen zal verminderen dankzij 

efficiëntieverbetering, bijvoorbeeld via betere planning van de middelen, lagere afhandelingskosten, snellere 

administratie, nauwkeurigheid van gegevens, realtime toegang en uitwisseling van informatie. 

(wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 91 VWEU, 3e kwartaal 2023) 
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Nr. Titel Vereenvoudigingsdoelstelling / -potentieel (korte uitleg over de beoogde lastenverlichting en vereenvoudiging) 

Een economie die werkt voor de mensen 

6.  Herziening van het regelgevingskader inzake 

passagiersrechten 

 

De herziening moet de crisisbestendigheid van het kader voor passagiersrechten waarborgen. Met het oog daarop moeten, 

in voorkomend geval, voorstellen tot wijziging van bestaande regels worden gedaan om een adequate financiële 

beschermingsregeling in te stellen die luchtvaartpassagiers beschermt tegen het risico van een liquiditeitscrisis of 

insolventie, zodat zij hun tickets terugbetaald krijgen en zo nodig worden gerepatrieerd. De herziening zal ook opties 

omvatten voor multimodale tickets, regels voor terugbetaling aan de consument als deze via een tussenpersoon heeft 

geboekt, en regels voor het recht op terugbetaling wanneer de reiziger in buitengewone omstandigheden zelf het ticket 

annuleert. De herziening heeft tot doel een betere handhaving van de passagiersrechten te vergemakkelijken. Het initiatief 

is aangekondigd in de strategie voor duurzame en slimme mobiliteit (acties 63 en 64).  

(wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 91 en artikel 100, lid 2, VWEU, 2e kwartaal 2023) 

Bevordering van onze Europese levenswijze 

7.  Herziening van het kader voor wijzigingen van 

vergunningen voor geneesmiddelen 

 

Deze herziening is aangekondigd in de farmaceutische strategie voor Europa. De wijzigingen vormen een aanvulling op 

de wijzigingen in het kader van de herziening van de geneesmiddelenwetgeving en kunnen tot gevolg hebben dat de 

administratieve lasten voor de sector worden verminderd en dat er middelen vrijkomen die momenteel worden 

geabsorbeerd door het grote aantal wijzigingen van vergunningen. Dit initiatief beoogt een herziening van de huidige 

regels voor de procedures om een vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel voor menselijk 

gebruik, na toelating van het geneesmiddel te wijzigen. Doel hiervan is het levenscyclusbeheer van geneesmiddelen 

efficiënter te maken. 

(niet-wetgevend, 4e kwartaal 2023) 
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Nr. Titel Vereenvoudigingsdoelstelling / -potentieel (korte uitleg over de beoogde lastenverlichting en vereenvoudiging) 

Een nieuwe impuls voor de Europese democratie 

8.  Herziening van het kader voor alternatieve 

geschillenbeslechting en 

onlinegeschillenbeslechting met het oog op betere 

handhaving van het consumentenrecht  

 

Een robuust kader voor alternatieve geschillenbeslechting (ADR) zal consumenten en bedrijven in staat stellen hun 

geschillen snel en tegen lage kosten buitengerechtelijk op te lossen. De toename van online winkelen tijdens de pandemie 

heeft aangetoond dat er ruimte is voor vereenvoudiging over de hele lijn, met name op het vlak van grensoverschrijdende 

geschillen en kosteneffectieve maatregelen, bijvoorbeeld door meer gebruik te maken van digitale instrumenten en 

collectieve mechanismen voor alternatieve geschillenbeslechting. Het initiatief heeft tot doel het ADR-kader te 

moderniseren in het licht van de snelle ontwikkeling van onlinemarkten en -reclame en de noodzaak de toegang van de 

consument tot eerlijke, neutrale en efficiënte geschillenbeslechtingssystemen te waarborgen.  

(wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 114 VWEU, 2e kwartaal 2023) 
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Bijlage III: Prioritaire lopende voorstellen 

Nr. Volledige titel Referenties 

Een Europese Green Deal 

1. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake het duurzaam gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen en tot wijziging van Verordening (EU) 2021/2115 

COM(2022) 305 final  

2022/0196(COD)  

22.6.2022  

2. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende natuurherstel COM(2022) 304 final  

2022/0195(COD)  

22.6.2022 

3. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2010/75/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) en Richtlijn 

1999/31/EG van de Raad van 26 april 1999 betreffende het storten van afvalstoffen 

COM(2022) 156 final  

2022/0104(COD)  

5.4.2022 

4. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen en tot 

intrekking van Verordening (EG) nr. 1005/2009 

COM(2022) 151 final  

2022/0100(COD)  

5.4.2022 

5. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende gefluoreerde broeikasgassen, tot wijziging 

van Richtlijn (EU) 2019/1937 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 517/2014 

COM(2022) 150 final  

2022/0099(COD)  

5.4.2022 

6. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor 

het verhandelen van bouwproducten, tot wijziging van Verordening (EU) 2019/1020 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 305/2011 

COM(2022) 144 final  

2022/0094(COD)  

30.3.2022 

7. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van de Richtlijnen 2005/29/EG en 2011/83/EU 

wat betreft het versterken van de positie van de consument voor de groene transitie door middel van betere informatie en bescherming tegen oneerlijke 

praktijken 

COM(2022) 143 final  

2022/0092(COD)  

30.3.2022 

8. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de totstandbrenging van een kader voor het 

vaststellen van vereisten inzake ecologisch ontwerp voor duurzame producten en tot intrekking van Richtlijn 2009/125/EG 

COM(2022) 142 final  

2022/0095(COD)  

30.3.2022 
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Nr. Volledige titel Referenties 

9. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende geografische aanduidingen van de Europese 

Unie voor wijn, gedistilleerde dranken en landbouwproducten, en kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten, tot wijziging van de Verordeningen 

(EU) nr. 1308/2013, (EU) 2017/1001 en (EU) 2019/787 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1151/2012 

COM(2022) 134 final  

2022/0089(COD)  

31.3.2022 

10. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2010/40/EU betreffende het kader 

voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer en voor interfaces met andere vervoerswijzen 

COM(2021) 813 final  

2021/0419(COD)  

14.12.2021 

11. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende richtsnoeren van de Unie voor de 

ontwikkeling van het trans-Europees vervoersnetwerk, tot wijziging van Verordening (EU) 2021/1153 en Verordening (EU) nr. 913/2010 en tot 

intrekking van Verordening (EU) nr. 1315/2013 

COM(2021) 812 final  

2021/0420(COD)  

14.12.2021 

12. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake de beperking van de methaanemissies in de 

energiesector en tot wijziging van Verordening (EU) 2019/942 

COM(2021) 805 final  

2021/0423(COD)  

15.12.2021 

13. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake de interne markten voor hernieuwbare gassen, 

aardgas en waterstof (herschikking) 

COM(2021) 804 final  

2021/0424(COD)  

15.12.2021 

14. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markten 

voor hernieuwbare gassen, aardgas en waterstof 

COM(2021) 803 final  

2021/0425(COD)  

15.12.2021 

15. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de energieprestatie van gebouwen 

(herschikking) 
COM(2021) 802 final  

2021/0426(COD)  

15.12.2021 

16. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de overbrenging van afvalstoffen en tot 

wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1257/2013 en (EU) 2020/1056  

COM(2021) 709 final  

2021/0367(COD)  

17.11.2021 

17. Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Besluit (EU) 2015/1814 wat betreft de 

hoeveelheid emissierechten die tot 2030 in de marktstabiliteitsreserve voor de EU-regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten moet worden 

opgenomen 

COM(2021) 571 final  

2021/0202(COD)  

14.7.2021 
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18. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot oprichting van een sociaal klimaatfonds COM(2021) 568 final  

2021/0206(COD)  

14.7.2021 

19. 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 

COM(2021) 567 final  

2021/0204(COD)  

14.7.2021 

20. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van een mechanisme voor 

koolstofcorrectie aan de grens 

COM(2021) 564 final  

2021/0214(COD)  

14.7.2021 

21. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot herstructurering van de Unieregeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit 

(herschikking) 

COM(2021) 563 final  

2021/0213(CNS)  

14.7.2021 

22. 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 

COM(2021) 562 final  

2021/0210(COD)  

14.7.2021 

23. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake het waarborgen van een gelijk speelveld voor 

duurzaam luchtvervoer 

COM(2021) 561 final  

2021/0205(COD)  

14.7.2021 

24. 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 

COM(2021) 559 final  

2021/0223(COD)  

14.7.2021 

25. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende energie-efficiëntie (herschikking) COM(2021) 558 final  

2021/0203(COD)  

14.7.2021 

26. 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 

COM(2021) 557 final  

2021/0218(COD)  

14.7.2021 
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27. 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 in overeenstemming met de verhoogde 

klimaatambitie van de Unie 

COM(2021) 556 final  

2021/0197(COD)  

14.7.2021 

28. 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 hoofde van de Overeenkomst van Parijs te voldoen 

COM(2021) 555 final  

2021/0200(COD)  

14.7.2021 

29. 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 

COM(2021) 554 final  

2021/0201(COD)  

14.7.2021 

30. 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 

COM(2021) 552 final  

2021/0207(COD)  

14.7.2021 

31. 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 

COM(2021) 551 final  

2021/0211(COD)  

14.7.2021 

32. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelĳk 

Europees luchtruim (herschikking) 

COM(2020) 579 final  

22.9.2020  

 

COM(2013) 410 final  

2013/0186(COD)  

11.6.2013 

33. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1139 met 

betrekking tot het vermogen van het Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart om op te treden als 

prestatiebeoordelingsorgaan van het gemeenschappelijk Europees luchtruim 

COM(2020) 577 final  

2020/0264(COD)  

22.9.2020 

34. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1224/2009 van 

de Raad, en tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 768/2005, (EG) nr. 1967/2006, (EG) nr. 1005/2008 van de Raad, en Verordening (EU) 

2016/1139 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft visserijcontroles 

COM(2018) 368 final  

2018/0193(COD)  

30.5.2018 
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35. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 261/2004 

tot vaststelling van gemeenschappelĳke regels inzake compensatie en bĳstand aan luchtreizigers bĳ instapweigering en annulering of langdurige 

vertraging van vluchten en Verordening (EG) nr. 2027/97 betreffende de aansprakelijkheid van luchtvervoerders met betrekking tot het luchtvervoer 

van passagiers en hun bagage 

COM(2013) 130 final  

2013/0072(COD)  

13.3.2013 

Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk 

36. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de aanpassing van de regels inzake niet-

contractuele civielrechtelijke aansprakelijkheid aan artificiële intelligentie (AI) 

COM(2022) 496 final 

2022/0303(COD) 

28.9.2022 

37. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende aansprakelijkheid voor producten met gebreken COM(2022) 495 final 

2022/0302(COD) 

28.9.2022 

38. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van een noodinstrument voor de 

eengemaakte markt en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2679/98 van de Raad 

 

 

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van de Verordeningen (EU) 2016/424, 

(EU) 2016/425, (EU) 2016/426, (EU) 2019/1009 en (EU) nr. 305/2011 met betrekking tot noodprocedures voor de conformiteitsbeoordeling, de 

vaststelling van gemeenschappelijke specificaties en markttoezicht vanwege een noodsituatie op de eengemaakte markt 

 

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van de Richtlijnen 2000/14/EG, 2006/42/EG, 

2010/35/EU, 2013/29/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU 

en 2014/68/EU met betrekking tot noodprocedures voor de conformiteitsbeoordeling, de vaststelling van gemeenschappelijke specificaties en 

markttoezicht vanwege een noodsituatie op de eengemaakte markt 

COM(2022) 459 final  

2022/0278(COD)  

19.9.2022 

 

COM(2022) 461 final 

2022/0279(COD) 

19.9.2022 

 

COM(2022) 462 final 

2022/0280(COD) 

19.9.2022 

39. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende horizontale cyberbeveiligingsvereisten voor 

producten met digitale elementen en tot wijziging van Verordening (EU) 2019/1020 

COM(2022) 454 final  

2022/0272(COD)  

15.9.2022 

40. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van de wet ter versterking van de Europese 

defensie-industrie door middel van gemeenschappelijke aanbestedingen 

COM(2022) 349 final 

2022/0219(COD) 

19.7.2022 



 

15 
 

Nr. Volledige titel Referenties 

41. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende geharmoniseerde regels inzake eerlijke 

toegang tot en eerlijk gebruik van data (Dataverordening) 

COM(2022) 68 final  

2022/0047(COD)  

23.2.2022 

42. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van het programma van de Unie voor 

beveiligde connectiviteit voor de periode 2023-2027 

COM(2022) 57 final  

2022/0039(COD)  

15.2.2022 

43. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van een kader voor maatregelen ter 

versterking van het Europese ecosysteem voor halfgeleiders 

COM(2022) 46 final  

2022/0032(COD)  

8.2.2022 

44. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de verbetering van de arbeidsvoorwaarden bij 

platformwerk 

COM(2021) 762 final  

2021/0414(COD)  

9.12.2021  

45. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) nr. 910/2014 

betreffende een Europees kader voor een digitale identiteit 

COM(2021) 281 final  

2021/0136(COD)  

3.6.2021 

46. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van geharmoniseerde regels inzake 

artificiële intelligentie (wet artificiële intelligentie) en tot wijziging van bepaalde wetgevingshandelingen van de Unie  

COM(2021) 206 final  

2021/0106(COD)  

21.4.2021 

47. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD met betrekking tot de eerbiediging van het privéleven 

en de bescherming van persoonsgegevens in elektronische communicatie, en tot intrekking van Richtlijn 2002/58/EG (richtlijn betreffende privacy 

en elektronische communicatie) 

COM(2017) 10 final  

2017/0003(COD)  

10.1.2017 

Een economie die werkt voor de mensen 

48. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2009/148/EG betreffende de 

bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest op het werk 

COM(2022) 489 final  

2022/0298(COD)  

28.9.2022 

49. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake een verbod op met dwangarbeid vervaardigde 

producten op de markt van de Unie 

COM(2022) 453 final  

2022/0269(COD)  

14.9.2022 
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50. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 

tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie [herschikking] 

COM(2022) 223 final  

2022/0162(COD)  

16.5.2022 

51. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 

tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie 

COM(2022) 184 final  

2022/0125 (COD)   

22.4.2022 

52. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) nr. 909/2014 wat 

betreft afwikkelingsdiscipline, grensoverschrijdende verrichting van diensten, samenwerking op toezichtgebied, de verlening van bancaire 

nevendiensten en vereisten voor centrale effectenbewaarinstellingen van derde landen 

COM(2022) 120 final  

2022/0074(COD)  

16.3.2022 

53. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het 

gebied van duurzaamheid en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2019/1937 

COM(2022) 71 final  

2022/0051(COD)  

23.2.2022 

54. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot waarborging van een mondiaal minimumniveau van belastingheffing van multinationale groepen 

in de Unie 

COM(2021) 823 final  

2021/0433(CNS)  

22.12.2021 

55. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) nr. 549/2013 en tot 

intrekking van elf wetgevingsbesluiten op het gebied van nationale rekeningen 

COM(2021) 776 final  

2021/0407(COD)  

10.12.2021 

56. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de bescherming van de Unie en haar lidstaten 

tegen economische dwang door derde landen 

COM(2021) 775 final  

2021/0406(COD)  

8.12.2021 

57. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) nr. 600/2014 wat 

betreft het vergroten van de transparantie van marktgegevens, het wegnemen van belemmeringen voor het ontstaan van een consolidated tape, het 

optimaliseren van de handelsverplichtingen en het verbod op het ontvangen van betalingen voor het doorgeven van orders van cliënten 

COM(2021) 727 final  

2021/0385(COD)  

25.11.2021 

58. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten 

voor financiële instrumenten 

COM(2021) 726 final  

2021/0384(COD)  

25.11.2021 
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59. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot oprichting van een Europees centraal toegangspunt 

dat gecentraliseerde toegang biedt tot voor financiële diensten, kapitaalmarkten en duurzaamheid relevante publiek beschikbare informatie 

COM(2021) 723 final  

2021/0378(COD)  

25.11.2021 

 Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van bepaalde verordeningen wat betreft de 

oprichting en het functioneren van het European Single Acces Point 

COM(2021) 724 final  

2021/0379(COD)  

25.11.2021 

 Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van bepaalde richtlijnen wat betreft de oprichting 

en het functioneren van het European Single Acces Point 

COM(2021) 725 final  

2021/0380(COD)  

25.11.2021  

60. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) 2015/760 wat betreft 

het toepassingsgebied van in aanmerking komende activa en beleggingen, de portefeuillesamenstelling en de diversificatievereisten, het lenen van 

contanten en andere fondsregels en wat betreft de vereisten in verband met de vergunning, het beleggingsbeleid en de voorwaarden voor de 

bedrijfsuitoefening van Europese langetermijnbeleggingsinstellingen 

COM(2021) 722 final   

2021/0377(COD)  

25.11.2021 

61. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van de Richtlijnen 2011/61/EU en 2009/65/EG 

wat betreft delegatieregelingen, liquiditeitsrisicobeheer, toezichtrapportage, verlening van bewaar- en bewaarnemingsdiensten en leninginitiëring door 

alternatieve beleggingsfondsen (abi-beheerdersrichtlijn, icbe’s) 

COM(2021) 721 final  

2021/0376(COD)  

25.11.2021 

62. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat 

betreft vereisten inzake kredietrisico, risico van aanpassing van de kredietwaardering, operationeel risico, marktrisico en de output floor 

COM(2021) 664 final  

2021/0342(COD)  

27.10.2021 

63. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2013/36/EU wat betreft 

toezichtsbevoegdheden, sancties, bijkantoren uit derde landen en ecologische, sociale en governancerisico’s, en tot wijziging van Richtlijn 

2014/59/EU 

COM(2021) 663 final  

2021/0341(COD)  

27.10.2021 

64. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de totstandbrenging van een kader voor het herstel 

en de afwikkeling van verzekerings- en herverzekeringsondernemingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2009/138/EG, 

(EU) 2017/1132 en de Verordeningen (EU) nr. 1094/2010 en (EU) nr. 648/2012 

COM(2021) 582 final  

2021/0296(COD)  

22.9.2021 

65. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2009/138/EG wat betreft 

evenredigheid, kwaliteit van het toezicht, rapportage, langetermijngarantiemaatregelen, macroprudentiële instrumenten, duurzaamheidsrisico’s, 

groepstoezicht en grensoverschrijdend toezicht 

COM(2021) 581 final  

2021/0295(COD)  

22.9.2021 
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66. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD houdende toepassing van een stelsel van algemene 

tariefpreferenties en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad 

COM(2021) 579 final  

2021/0297(COD)  

22.9.2021 

67. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging van Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 betreffende het stelsel van eigen middelen van de 

Europese Unie 

COM(2021) 570 final  

2021/0430(CNS)  

22.12.2021 

68. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de mechanismen die de lidstaten moeten invoeren 

om het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering te voorkomen en tot intrekking van Richtlijn (EU) 2015/849 

COM(2021) 423 final  

2021/0250(COD)  

20.7.2021 

69. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot oprichting van de Autoriteit voor de bestrijding van 

witwassen en terrorismefinanciering en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 en (EU) nr. 1095/2010 

COM(2021) 421 final  

2021/0240(COD)  

20.7.2021 

70. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel 

voor witwassen of terrorismefinanciering 

COM(2021) 420 final  

2021/0239(COD)  

20.7.2021 

71. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende Europese groene obligaties COM(2021) 391 final  

2021/0191(COD)  

6.7.2021 

72. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 883/2004 

betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en Verordening (EG) nr. 987/2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van 

Verordening (EG) nr. 883/2004  

COM(2016) 815 final  

2016/0397(COD)  

13.12.2016 

73. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) 806/2014 met het 

oog op de instelling van een Europees depositoverzekeringsstelsel 

COM(2015) 586 final  

2015/0270(COD)  

24.11.2015 

Een sterker Europa in de wereld 

74. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting de overeenkomst tussen de Europese Unie enerzijds en de regering van de 

Faeröer anderzijds betreffende de deelname van de Faeröer aan programma’s van de Unie 

COM(2022) 65 final  

2022/0045 (NLE)  

24.2.2022 
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Nr. Volledige titel Referenties 

Bevordering van onze Europese levenswijze 

75. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 767/2008, 

(EG) nr. 810/2009 en (EU) 2017/2226 van het Europees Parlement en de Raad, Verordeningen (EG) nr. 1683/95, (EG) nr. 333/2002, (EG) nr. 693/2003 

en (EG) nr. 694/2003 van de Raad en de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen wat betreft de digitalisering van de 

visumprocedure 

COM(2022) 658 final  

2022/0132(COD)  

27.4.2022 

76. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een 

gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om te verblijven en te werken op het grondgebied van een lidstaat, alsmede inzake een 

gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven (herschikking) 

COM(2022) 655 final  

2022/0131(COD)  

27.4.2022 

77. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van 

derde landen (herschikking) 

COM(2022) 650 final  

2022/0134(COD)  

27.4.2022 

78. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende ontneming en confiscatie van 

vermogensbestanddelen 

COM(2022) 245 final  

2022/0167(COD)  

25.5.2022 

79. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van regels ter voorkoming en bestrijding 

van seksueel misbruik van kinderen 

COM(2022) 209 final  

2022/0155(COD)  

11.5.2022 

80. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de Europese ruimte voor 

gezondheidsgegevens 

COM(2022) 197 final  

2022/0140(COD)  

3.5.2022 

81. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1806 tot 

vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en 

de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Koeweit, Qatar) 

COM(2022) 189 final  

2022/0135(COD)  

27.4.2022 

82. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het Drugsagentschap van de Europese Unie COM(2022) 18 final  

2022/0009(COD)  

12.1.2022 
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Nr. Volledige titel Referenties 

83. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) 2016/399 betreffende 

een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen 

COM(2021) 891 final   

2021/0428(COD)  

14.12.2021 

84. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de aanpak van instrumentalisering op het 

gebied van migratie en asiel 

COM(2021) 890 final  

2021/0427(COD)  

14.12.2021 

85. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende geautomatiseerde gegevensuitwisseling ten 

behoeve van politiële samenwerking (“Prüm II”) en tot wijziging van de Besluiten 2008/615/JBZ en 2008/616/JBZ van de Raad en de Verordeningen 

(EU) 2018/1726, (EU) 2019/817 en (EU) 2019/818 van het Europees Parlement en de Raad 

COM(2021) 784 final  

2021/0410(COD)  

8.12.2021 

86. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de uitwisseling van informatie tussen de 

rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten en tot intrekking van Kaderbesluit 2006/960/JBZ van de Raad 

COM(2021) 782 final   

2021/0411(COD)  

8.12.2021 

87. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de instelling van „Eurodac” voor de 

vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van [Verordening (EU) nr. 604/2013 tot vaststelling van de criteria 

en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een 

onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend], 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 (herschikking) 

COM(2020) 614 final  

23.9.2020 

 

COM(2016) 272 final  

2016/0132(COD)  

4.5.2016  

88. 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 

COM(2020) 613 final  

2020/0277(COD)  

23.9.2020 

89. 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 

COM(2020) 612 final  

2020/0278(COD)  

23.9.2020 

90. 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 

COM(2020) 611 final  

23.9.2020 

 

COM(2016) 467 final  

2016/0224(COD)  

13.7.2016 
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Nr. Volledige titel Referenties 

91. 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] 

COM(2020) 610 final  

2020/0279(COD)  

23.9.2020 

92. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten 

voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (herschikking)  

COM(2018) 634 final  

2018/0329(COD)  

12.9.2018 

93. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van een Uniekader voor hervestiging en 

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 516/2014 van het Europees Parlement en de Raad 

COM(2016) 468 final  

2016/0225(COD)  

13.7.2016 

94. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake normen voor de erkenning van onderdanen van 

derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in 

aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming, alsook tot wijziging van Richtlĳn 2003/109/EG 

van de Raad van 25 november 2003 betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen  

COM(2016) 466 final  

2016/0223(COD)  

13.7.2016 

95. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers 

om internationale bescherming (herschikking) 

COM(2016) 465 final  

2016/0222(COD)  

13.7.2016 

Een nieuwe impuls voor de Europese democratie 

96. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van een gemeenschappelijk kader voor 

mediadiensten op de interne markt (“verordening mediavrijheid”) en tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU 

COM(2022) 457 final  

2022/0277(COD)  

16.9.2022 

97. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot bescherming van bij publieke participatie betrokken 

personen tegen kennelijk ongegronde of onrechtmatige gerechtelijke procedures (“strategische rechtszaken tegen publieke participatie”) 

COM(2022) 177 final  

2022/0117(COD)  

27.4.2022 

98. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD ter bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld COM(2022) 105 final  

2022/0066(COD)  

8.3.2022 
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Nr. Volledige titel Referenties 

99. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake de bescherming van het milieu door middel van het 

strafrecht en tot vervanging van Richtlijn 2008/99/EC 

COM(2021) 851 final  

2021/0422(COD)  

15.12.2021 

100. Een inclusiever en beschermender Europa: uitbreiding van de lijst van EU-misdrijven tot haatzaaiende uitlatingen en haatmisdrijven  COM(2021) 777 final  

9.12.2021 

101. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Besluit 2005/671/JBZ van de Raad, met 

betrekking tot de aanpassing aan de EU-voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens 

COM(2021) 767 final  

2021/0399(COD)  

1.12.2021 

102. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2003/8/EG van de Raad, de 

Kaderbesluiten 2002/465/JBZ, 2002/584/JBZ, 2003/577/JBZ, 2005/214/JBZ, 2006/783/JBZ, 2008/909/JBZ, 2008/947/JBZ, 2009/829/JBZ en 

2009/948/JBZ van de Raad en Richtlijn 2014/41/EU van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft de digitalisering van de justitiële 

samenwerking 

COM(2021) 760 final  

2021/0395(COD)  

1.12.2021 

103. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de digitalisering van de justitiële 

samenwerking en de toegang tot de rechter in grensoverschrijdende burgerlijke, handels- en strafzaken, en tot wijziging van bepaalde handelingen op 

het gebied van justitiële samenwerking 

COM(2021) 759 final  

2021/0394(COD)  

1.12.2021 

104. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1727 van het 

Europees Parlement en de Raad en Besluit 2005/671/JBZ van de Raad, wat de digitale uitwisseling van informatie in terrorismezaken betreft 

COM(2021) 757 final  

2021/0393(COD)  

1.12.2021 

105. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot oprichting van een samenwerkingsplatform ter 

ondersteuning van de werking van gemeenschappelijke onderzoeksteams en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1726 

COM(2021) 756 final  

2021/0391(COD)  

1.12.2021 

106. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het statuut en de financiering van Europese 

politieke partijen en Europese politieke stichtingen (herschikking) 

COM(2021) 734 

final, 

2021/0375(COD).  

25.11.2021 

107. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het actieve en passieve kiesrecht bij 

gemeenteraadsverkiezingen ten behoeve van de Unieburgers die verblijven in een lidstaat waarvan zij de nationaliteit niet bezitten (herschikking) 

COM(2021) 733 final  

2021/0373(CNS)  

25.11.2021 
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Nr. Volledige titel Referenties 

108. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen 

voor het Europees Parlement ten behoeve van de Unieburgers die verblijven in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn (herschikking) 

COM(2021) 732 final  

2021/0372(CNS)   

25.11.2021 

109. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende transparantie en gerichte politieke reclame COM(2021) 731 final  

2021/0381(COD)  

25.11.2021 

110. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende consumentenkrediet COM(2021) 347 final  

2021/0171(COD)  

30.6.2021 

111. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake algemene productveiligheid, tot wijziging van 

Verordening (EU) nr. 1025/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 87/357/EEG van de Raad en Richtlijn 

2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad 

COM(2021) 346 final  

2021/0170(COD)  

30.6.2021 

112. 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 

COM(2021) 93 final  

2021/0050(COD)  

4.3.2021 

113. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van geharmoniseerde regels inzake de 

aanwijzing van wettelijke vertegenwoordigers ten behoeve van de bewijsgaring in strafprocedures 

COM(2018) 226 final  

2018/0107(COD)  

17.4.2018 

114. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het Europees bevel tot verstrekking en het 

Europees bevel tot bewaring van elektronisch bewijsmateriaal in strafzaken 

COM(2018) 225 final  

2018/0108(COD)  

17.4.2018 

115. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het recht dat van toepassing is op de 

derdenwerking van de cessie van vorderingen 

COM(2018) 96 final  

2018/0044(COD)  

12.3.2018 

116. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht godsdienst 

of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid 

COM(2008) 426 final  

2008/0140(CNS)  

2.7.2008 
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Bijlage IV: In te trekken voorstellen3 

Nr. Referenties Titel Redenen voor de intrekking 

Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk 

1. COM(2019) 208 final 

2019/0101(COD) 

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot 

wijziging van Verordening (EG) nr. 715/2007 betreffende de typegoedkeuring van 

motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 

en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie 

Achterhaald naar aanleiding van het arrest van het 

Hof van Justitie in de zaken C-177/19, C-178/19 en 

C-179/19 betreffende de typegoedkeuring van 

motorvoertuigen (Verordening (EU) 2016/646 van 

de Commissie, emissies van lichte personen- en 

bedrijfsvoertuigen (Euro 6) – vaststelling van de 

uitstootwaarden voor stikstofoxide die niet mogen 

worden overschreden (not-to-exceed – NTE) bij tests 

die worden uitgevoerd in reële rijomstandigheden 

(real driving emissions – RDE)). 

 

  

                                                           
3 Deze lijst bevat lopende wetgevingsvoorstellen die de Commissie de komende zes maanden wil intrekken.  
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Bijlage V: Lijst van voorgenomen intrekkingen 

Nr. Beleidsterrein Titel Redenen voor intrekking  

1. Vervoer Richtlijn 89/629/EEG van de Raad betreffende de 

beperking van de geluidsemissie van civiele 

subsonische straalvliegtuigen 

Richtlijn 89/629/EEG van de Raad van 4 december 1989 betreffende de beperking van de 

geluidsemissie van civiele subsonische straalvliegtuigen is achterhaald door de meer 

omvattende en strikte aanpak van Richtlijn 2006/93/EG van het Europees Parlement en de 

Raad van 12 december 2006 betreffende de regulering van de exploitatie van de vliegtuigen 

van bijlage 16 van het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart, boekdeel I, deel II, 

hoofdstuk 3, tweede uitgave (1988) (gecodificeerde versie). De lidstaten hebben Richtlijn 

2006/93/EG inmiddels vastgesteld en omgezet.  
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