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22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven 
van de lidstaten van de Europese Unie 

Nr. 1368  BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE TWEEDE KAMER DER 
STATEN-GENERAAL 

Aan de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken 

Den Haag, 14 februari2012 

De Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft, conform artikel 3 van de 
procedureregeling over het behandelvoorbehoud en de subsidiariteits-
toets bij haar Reglement van Orde, op basis van het notaoverleg van 
6 februari 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, 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. 

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,
G. A. Verbeet 
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Overzicht van voor de Tweede Kamer prioritaire voorstellen uit 
het Werkprogramma voor 2012 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 

Behandelvoor-

behoud 

Commissie voor Binnenlandse Zaken 

76 De herziening van het statuut en de financiering van politieke partijen op Europees niveau 
** De richtlijn over de waterefficiëntie van gebouwen 

Commissie voor Buitenlandse Zaken 

19 Sociale bescherming in het ontwikkelingsbeleid (niet-wetgevend) 
42 Pakket Europees nabuurschapsbeleid en oostelijk partnerschap (niet-wetgevend) 
77 Naar een voorstel betreffende de solidariteitsclausule (niet-wetgevend) 

Commissie voor Defensie 

Geen EU-voorstellen in het Werkprogramma 2012 

Commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

2 Afzetbevordering van en voorlichting over landbouwproducten 
7 Schadevergoedingsacties voor schendingen van het mededingingsrecht 
16 Pakket product veiligheid: 

Nieuw horizontaal eengemaakt wetgevingsinstrument voor markttoezicht 
17 Europese Consumentenagenda 
36 Nucleaire veiligheid 
37 Strategie hernieuwbare energie (RES) 
38 Interne energiemarkt 
55 Pakket gezondheid van dier en plant 
75 Europees label in de toeristische sector X 

II-82* Strategie en actieplan van de Europese Unie voor een duurzame bio-economie in 2020 

Commissie voor Europese Zaken 

1 Jaarlijkse Groeianalyse 
40 Jaarlijkse Uitbreidingsstrategie 

Commissie voor Financiën 

26 Openbare financiën in de EMU 2012 
79 Schaduwbankieren 
120 Behoorlijk bestuur met betrekking tot belastingparadijzen 
122 Uitschakelen van dubbele belasting op grensoverschrijdende dividenduitkeringen aan portefeuillebe-

leggers 

Commissie voor Immigratie en Asiel 

57 Een nieuwe generatie van grenscontroles 
1. Inreis-/uitreissysteem (EES) 
2. Programma voor geregistreerde reizigers (RTP) 
3. Wijziging van de Schengengrenscode 

66*** Visumfaciliterings- en overnameovereenkomsten met bepaalde landen uit het zuidelijke Middel-
landse Zeegebied X 

** Wijziging Richtlijn 2003/86/EG inzake het recht op gezinshereniging X 

Commissie voor Infrastructuur en Milieu 

4 CO2 doelstellingen voor auto’s en vrachtwagens 
5 Emissies in het zeevervoer opnemen in de EU-toezegging inzake vermindering van broeikasgassen 
43 Europa’s waterreserves beschermen 
45 Herziening richtlijn milieueffectbeoordeling (MEB) 
111 Een kader vaststellen voor maritieme ruimtelijke ordening 
127–1 Toegang tot de spoorwegmarkt 
128 Schone energie voor het vervoer; een strategie voor alternatieve brandstoffen 

Commissie voor Koninkrijksrelaties 

18 Besluit associatie landen en gebieden overzee 

Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

100 De genderbalans in raden van bestuur van beursgenoteerde ondernemingen verbeteren (soft law) 
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Nr. Prioritaire voorstellen Subsidiari-

teitstoets 

Behandelvoor-

behoud 

Commissie voor de Rijksuitgaven 

Geen EU-voorstellen in het Werkprogramma 2012 

Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

28–2 Mededeling flexicurity. 
32 Richtlijn aanvullende pensioenrechten voor werknemers die van baan veranderen X X 

34 Wijziging verordening vrij verkeer van werknemers X 

83 Richtlijn pensioenfondsen X X 

I-19* Richtlijn arbeidstijden X X 

I-21* Witboek pensioenen 

Commissie voor Veiligheid en Justitie 

61 EU-strategie ter bestrijding van mensenhandel 
62 Juridisch en technisch kader voor een Europees systeem voor het traceren van terrorismefinancie-

ring (TFTS) X 

63 Herziening van het EU-kader inzake bewaring van gegevens 
82 Collectief rechtenbeheer: Muziekrechten – onlinemuziek 
88 Handhaving van intellectuele eigendomsrechten 
91 Initiatief met betrekking tot «Notice and Take Down»-procedures 
96 Bijzondere waarborgen voor kwetsbare verdachten of beklaagden X 

97 Minimumvoorschriften met betrekking tot de bestanddelen van strafbare feiten en met betrekking tot 
straffen op het gebied van de illegale drugshandel 

102 Hervorming van de structuur van Eurojust 
103 Schadevergoeding voor slachtoffers van misdrijven X X 

104 Verjarings- en vervaltermijnen voor grensoverschrijdende verkeersongevallen X 

106 Instrument voor alternatieve geschillenbeslechting in zakelijke geschillen 
107 Insolventieprocedures (herziening insolventieverordening) X 

108 Wederzijdse erkenning van civiele documenten: 
1) Wederzijdse erkenning van de gevolgen van akten van de burgerlijke stand 

109 Wederzijdse erkenning van civiele documenten: 
2) Afschaffing van de formaliteiten voor de legalisatie van documenten tussen de lidstaten 

113 Bescherming van de financiële belangen van de EU, ook strafrechtelijk 
** Voorstel voor een aanbeveling tot goedkeuring van de onderhandelingen inzake een overeenkomst 

tussen de EU en de VS betreffende dataprotectie en delen van informatie voor rechtshandhavings-
doeleinden 

** Wetgevingsvoorstel inzake strafrechtelijke maatregelen om de handhaving van intellectuele 
eigendomsrechten te waarborgen X 

I-33* Een nieuw alomvattend wettelijk kader voor de bescherming van persoonsgegevens in de EU 

Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

52* Herziening van de richtlijn tabaksproducten X X 

54 Herziening van de richtlijn klinische proeven 

* Dit EU-voorstel was reeds aangekondigd in het Werkprogramma 2011 van de Europese Commissie maar is in 2011 nog niet verschenen. 
** Dit EU-voorstel was reeds aangekondigd in het Werkprogramma 2010 van de Europese Commissie maar is nog niet verschenen. 
*** Het bij het eerstvolgende EU-voorstel in dit kader te plaatsen behandelvoorbehoud en de daaruit voortvloeiende afspraken gelden ook voor alle 
navolgende voorstellen met betrekking tot dit thema. 
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