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PBL = Publicatie-blad              

Stand van zaken Beschrijving

1 TK 

(behandelvoor-

behoud 

opgeheven)

Voorstel voor een richtlijn van het 

Europees Parlement en de Raad 

betreffende het einde van de 

omschakeling tussen winter- en 

zomertijd en tot intrekking van 

Richtlijn 2000/84/EG

COM (2018) 639, BNC 2709 Dit voorstel is verschenen op 12 september 2018. Het wordt 

besproken in de raadswerkgroep Landtransport. Tijdens de 

infomele Transportraad van 29 oktober heeft een eerste bespreking 

van het voorstel op politiek niveau plaatsgevonden.  Inmiddels is 

duidelijk dat dit dossier geen prioriteit krijgt van EU-voorzitter 

Roemenië. Lidstaten bezig met standpuntbepaling op basis van 

nationale consultaties. Mogelijk komt er een voortgangsrapport op 

de Transportraad van 6-7 juni met een voortgangsrapport. De 

transportcommissie van het Europees Parlement heeft op 4 maart 

jl. een eerste positie ingenomen.

In dit voorstel stelt de Commissie voor om het huidige systeem met 

omschakeling tussen zomertijd en wintertijd af te schaffen. Ook stelt 

ze voor dat lidstaten zelf besluiten of zij vervolgens voor permanente 

zomertijd dan wel de wintertijd als stadaardtijd kiezen. Ingangsdatum 

van laatste compromisvoorstel is 1 april 2021.  De lidstaten moeten 

uiterlijk op die datum de benodigde wettelijke en bestuursrechtelijke 

bepalingen om aan deze richtlijn te voldoen vaststellen en 

publiceren. In het voorstel behouden de lidstaten de 

verantwoordelijkheid om zelf hun standaardtijd vast te stellen, net als 

in de geldende richtlijn inzake de zomertijd.

Voortgangsoverzicht EU-wetgevingsdossiers Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1e kwartaal 2019



2 Pakket vrije en eerlijke Europese 

verkiezingen:1. Voorstel voor een 

Verordening van het Europees 

Parlement en de Raad tot wijziging 

van Verordening (EU, Euratom) nr. 

1141/2014 wat betreft een 

verificatieprocedure in verband

met inbreuken op de regels inzake 

de bescherming van 

persoonsgegevens in de context

van verkiezingen voor het Europees 

Parlement.

2. Mededeling van de Commissie 

aan het Europees Parlement, de 

Raad, het Europees

Economisch en Sociaal Comité en 

het Comité van de Regio’s: Vrije en 

eerlijke Europese

verkiezingen garanderen

3. Aanbeveling van de Commissie 

betreffende electorale 

samenwerkingsnetwerken, online

transparantie, bescherming tegen 

cyberincidenten en bestrijding van

desinformatiecampagnes in het 

kader van de verkiezingen voor het 

Europees Parlement.

COM(2018)636, 

COM(2018)637 en 

COM(2018)5949, BNC 2708

1. Triloog afgerond begin februari: Formele goedkeuring door Raad 

en Europees Parlement, publicatie en inwerkingtreding is voorzien 

voorafgaand aan de verkiezingen voor het Europees Parlement. 2. 

Verwerkt in raadsconclusies free and fair elections die op Raad  

Algemene Zaken van 19 februari zijn aangenomen. 

Met deze voorstellen wil de Commissie de verkiezingen tegen 

potentiële gevaren beschermen en de weerbaarheid van de 

democratische systemen van de Unie versterken. Het betreft drie 

documenten die de Commissie presenteert; een voorstel voor 

wijziging van de verordening 1141/2014 (Commissiedocument 636), 

een mededeling over vrije en eerlijke Europese verkiezingen 

(Commissiedocument 637), en een aanbeveling over electorale 

samenwerkingsnetwerken, online transparantie, bescherming tegen 

cyberincidenten en bestrijding van desinformatiecampagnes in het 

kader van de verkiezingen voor het Europees Parlement 

(Commissiedocument 5949). Lidstaten worden in het  het Actieplan 

Desinformatie (JOIN(2018)36, BNC 2760) opgeroepen het pakket te 

implementeren, dat op 5 december door de Commissie is 

gepresenteerd en waarin wordt opgeroepen tot een gecoördineerde 

aanpak tegen desinformatie.



3 Richtlijn van het Europees 

Parlement en de Raad inzake het 

hergebruik van overheidsinformatie

(herschikking)

COM(2018)234, BNC 2577 Akkoord bereikt in triloog op 22 januari 2019. Formele goedkeuring 

door Raad en Europees Parlement en publicatie is voorzien voor 

uiterlijk eind juni 2019.

Met de herziening van de richtlijn hergebruik van 

overheidsinformatie wordt de vigerende richtlijn uit 2013 (in 2015 

geïmplementeerd in de Wet hergebruik van overheidsinformatie) 

gewijzigd. Met deze wijziging wordt beoogd overheidsdata beter en 

sneller beschikbaar te krijgen obstakels voormogelijk hergebruik 

weg te nemen en de verhouding van de richtlijn tot enkele andere 

Europese wetgeving te verduidelijken.

4 Mededeling van de Commissie aan 

het Europees Parlement, de Raad 

en het Europees Economisch en 

Sociaal Comité ter versterking van 

de bescherming van klokkenluiders 

op EU-niveau.                                         

Voorstel voor een Richtlijn van het 

Europees Parlement en de Raad 

inzake de bescherming van 

personen die inbreuken op het 

Unierecht melden.

 COM(2018)214 (mededeling) 

en COM(2018)218 (richtlijn), 

BNC 2574

Het voorstel is op 23 april 2018 verschenen. Momenteel is de 

triloog gaande, het Roemeens voorzitterschap streeft ernaar dit 

binnen het huidig mandaat af te ronden.

Dit voorstel biedt gemeenschappelijke minimumnormen voor de 

bescherming van klokkenluiders, die melding maken van onwettige 

activiteiten of inbreuken op het Unierecht op een groot aantal 

gebieden. In het voorstel zijn maatregelen opgenomen ten aanzien 

van een ruime reikwijdte voor de bescherming voor klokkenluiders, 

een verplichting voor de lidstaten om veilige meldkanalen in te 

richten, waarborgen voor de meldingen en betrokkenen, 

bescherming klokkenluiders tegen benadeling en handhaving. 

5 TK 

(behandelvoor-

behoud 

opgeheven )

Verordening betreffende de 

versterking van de beveiliging van 

identiteitskaarten van burgers van 

de Unie en van verblijfsdocumenten 

afgegeven aan burgers van de Unie 

en hun familieleden die hun recht 

van vrij verkeer uitoefenen.

COM(2018)212, BNC 2585 Het voorstel is op 17 april 2018 verschenen. Op 19 februari 2019  is 

een akkoord bereikt in de triloog. In het Algemeen Overleg  van 21  

februari 2019 is de Kamer op de hoogte gebracht van het akkoord 

en is toegezegd dat de Kamer hierover een brief zal 

ontvangen.Formele goedkeuring door Raad en Europees 

Parlement en publicatie is voorzien voor uiterlijk eind juni 2019.

De Commissie acht het van groot belang dat de veiligheid van reis- 

en identiteitsdocumenten versterkt wordt en doet een voorstel om 

hiertoe te komen. Om te komen tot een hogere standaard voor ID-

kaarten en verblijfsdocumenten stelt de Commissie voor een set 

minimumeisen aan veiligheidskenmerken voor en wil het 

vingerafdrukken opnemen als biometrisch kenmerk. Daarnaast 

wordt voorgesteld documenten die niet voldoen aan de gestelde 

standaard in vijf of twee jaar uit te faseren afhankelijk van hun 

kwaliteitsniveau. Daarnaast stelt het regels voor het veilig verwerken 

van de data, zoals biometrische gegevens en persoonsgegevens. 

tenslotte dienen Lidstaten  jaarlijks te rapporteren over het 

functioneren van de regeling. Na 6 jaar verwacht de Commissie 

voldoende informatie te hebben om de effectiviteit van de regeling te 

evalueren.



6 Voorstel voor een verordening van 

het Europees Parlement en de raad  

betreffende een mechanisme om 

juridische en administratieve 

belemmeringen in een 

grensoverschrijdende context uit de 

weg te ruimen.

COM(2018)373, BNC 2694 Oriënterende discussie heeft plaatsgevonden in oktober. 

Oostenrijks en Roemeens EU-voorzitterschap hebben besloten 

geen prioriteit te geven aan het voorstel.  De positie van het 

inkomende Finse EU-voorzitterschap (2e halfjaar 2019) is nog niet 

bekend.  

Dit voorstel heeft als doel om juridische en administratieve 

belemmeringen bij grensoverschrijdende projecten in grensregio’s 

aan te pakken. Daarom stelt de Commissie een mechanisme voor 

waarmee wettelijke bepalingen uit een andere lidstaat in de 

grensregio kunnen worden toegepast. 

7 Voorstel voor een verordening van 

het Europees Parlement en de raad 

betreffende het Europees 

burgerinitiatief (herziening). 

COM(2017)482, BNC 2410  Het voorstel is op 13 september 2017 verschenen. Onder Bulgaars 

EU-voorzitterschap is een raadspositie vastgesteld. Akkoord in 

triloog begin december 2018, vertalingen bijna afgerond. Doel is 

stemming in de plenaire zittiing van het Europees Parlement van 

maart 2019.

Het voorstel behelst een nieuwe Verordening, ter vervanging van 

een Verordening uit 2011 die de uitvoering van een Europees 

Burgerinitiatief (EBI) regelt. Vervanging van de oude Verordening is 

nodig om een aantal gesignaleerde knelpunten in de toepassing van 

het EBI te kunnen aanpakken.Doelstelling is om het EBI 

toegankelijker, minder omslachtig en gebruiksvriendelijker te maken 

voor organisatoren en medestanders en het EBI optimaal te 

benutten als middel om debat en participatie op EU-niveau te 

bevorderen, ook onder jongeren, en de EU dichter bij de burger te 

brengen.

8 Voorstel voor een besluit van de 

Raad inzake de associatie van de 

landen en gebieden overzee met de 

Europese Unie, met inbegrip van de 

betrekkingen tussen de Europese 

Unie enerzijds en Groenland en het 

Koninkrijk Denemarken anderzijds 

(“LGO-besluit”)

COM(2018) 461, BNC 2670 Derde lezing is gaande. Roemeens EU-voorzitterschap hoopt 

onderhandeling dit voorjaar af te kunnen ronden, maar zal naar alle 

waarschijnlijkheid niet lukken. Onderhandelingen over de 

financiering lopen via een ander gremium, wordt niet op vooruit 

gelopen en wordt pas besloten als een integrale afweging van het 

Meerjarig Financieel Kader (MFK)  kan worden gemaakt.

Het voorstel betreft een nieuw financieel instrument voor zowel 

Groenland als de andere LGO’s in het kader van het MFK 2021 – 

2027. Dit voorstel moet de verschillende instrumenten die gelden 

voor enerzijds Groenland en anderzijds de overige LGO’s 

samenvoegen tot één instrument. Daarbij is extra aandacht voor 

meer flexibiliteit, vereenvoudiging, samenhang en prestaties. Het 

voorstel moet leiden tot meer eenheid van beleid (alle LGO’s onder 

dezelfde financieringsbron), consolidatie van gedeelde doelen, 

simplificatie en eenheid van het juridisch kader en een groter profiel 

voor de LGO’s als groep.



9 Richtlijnvoorstel betreffende het 

implementeren van het principe van 

gelijke behandeling van personen, 

ongeacht godsdienst of 

levensovertuiging, handicap, leeftijd 

of seksuele gerichtheid, op het 

terrein van goederen en diensten.

COM(2008)420 en 426, BNC 

694

Het voorstel is op 2 juli 2008 verschenen en zit in de 

raadswerkgroepfase. Om de richtlijn tot stand te brengen is 

unanimiteit vereist. Omdat enkele lidstaten (principieel) tegen het 

richtlijnvoorstel zijn om redenen van subsidiariteit, kan er geen 

besluitvorming plaatsvinden in de Raad Werkgelegenheid, Sociaal 

Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken.  Tijdens het 

Oostenrijks EU-voorzitterschap is er geen verandering gekomen in 

de opstelling van betreffende lidstaten.Er is geen zicht op een 

uitweg uit de impasse.

Het voorstel schept een kader voor het verbod van discriminatie op 

de genoemde gronden buiten de arbeid. Het vormt het sluitstuk van 

het bestaande communautaire rechtskader op het gebied van non-

discriminatie.


