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Stand van zaken Beschrijving

1 Advies van de Commissie over een 
ontwerpverordening van het 
Europees Parlement inzake het 
statuut en de algemene 
voorwaarden voor de uitoefening 
van het ambt van de Europese 
ombudsman (statuut van de 
Europese ombudsman) en tot 
intrekking van Besluit 94/262/EGKS, 
EG, Euratom 

COM(2019)553, kamerbrief 
(kenmerk: 2020Z11555)

Volgens artikel 228(4) van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie kan het Europees Parlement op eigen initiatief 
een ontwerpverordening voorstellen tot aanpassing van het Statuut 
Europese Ombudsman (bijzondere wetgevingsprocedure). Het 
Europees Parlement heeft op 12 februari 2019 een 
ontwerpverordening vastgesteld, waarna de Europese Commissie 
haar opinie over het voorstel op 31 oktober 2019 heeft 
gepubliceerd. Een kabinetsappreciatie is per kamerbrief naar uw 
Kamer gestuurd. Momenteel wordt onderhandeld over het 
raadsmandaat.

In dit voorstel stelt het Europees Parlement voor om het Statuut van 
de Ombudsman aan te passen en in zijn geheel te vervangen. Het 
huidige Statuut dateert uit 1994 en is voor het laatst in 2008 
geamendeerd. Het bevat enkele verouderde passages. Daarnaast 
doet het Europees Parlement voorstellen om aanvullende eisen aan 
kandidaten te stellen, reactietermijnen te verlengen en 
bevoegdheden van de Ombudsman met betrekking tot het doen van 
onderzoek uit te breiden.

2 Voorstel voor een verordening van 
het Europees Parlement en de  
Raad tot vaststelling, in het licht van 
de COVID-19- uitbraak, van tijdelijke 
maatregelen inzake de verzamel-, 
verificatie- en onderzoeksperioden 
als vastgesteld in Verordening (EU) 
2019/788 betreffende het Europees 
burgerinitiatief.

COM(2020)221 Dit voorstel is op 20 mei jl. gepubliceerd door de Europese 
Commissie, die ernaar streeft het voorstel zo snel mogelijk in 
werking te laten treden. Als het Europees Parlement zonder 
amendementen akkoord gaat, wordt het voorstel een hamerstuk op 
een volgende (willekeurige) Raad van Ministers. Indien het 
Europees Parlement niet met de tekst akkoord gaat, zullen er 
trilogen nodig zijn.

Het voorstel betreft een tijdelijke verordening (tot uiterlijk 21 
december 2022) om de termijnen rondom Europese 
burgerinitiatieven tijdelijk te verruimen, aangezien campagne voeren 
sinds medio maart 2020 beperkt tot niet mogelijk is geweest. Ook 
worden de termijnen voor nationale autoriteiten en Europese 
instellingen verruimd, als zij vanwege de COVID-19-uitbraak met 
gegronde redenen niet aan de termijnen van de huidige verordening 
kunnen voldoen. 
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3 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 Europees 
Parlement heeft op 4 maart 2019 een eerste positie ingenomen en 
is positief over het voorstel. De Raad van ministers heeft nog geen 
positie ingenomen. Finland heeft tijdens de Transportraad van 2 
december 2019 mondeling zeer beperkte voortgang gemeld: 
lidstaten zijn bezig met standpuntbepaling op basis van nationale 
consultaties. De plannen van het Duitse voorzitterschap zijn nog 
niet bekend.

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 standaardtijd 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.

4 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 2018. 
Sindsdien hebben Oostenrijks, Roemeens, Fins en Kroatisch EU-
voorzitterschap besloten geen prioriteit te geven aan het voorstel.   

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. 

5 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 In het voorjaar van 2019 is een gedeeltelijk akkoord bereikt. De 
onderhandelingen lopen echter nog door, aangezien nog besloten 
moet worden welke financiële middelen in de MFK-
onderhandelingen worden vrijgemaakt voor dit besluit. Hierover 
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.

6 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. Op initiatief van het Finse 
voorzitterschap (tweede helft 2019) heeft een beleidsdebat over dit 
onderwerp plaatsgevonden tijdens de Raad Werkgelegenheid, 
Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken van 24 
oktober 2019. Dit heeft niet tot een uitweg uit de impasse geleid. 
Het is nog onbekend wat de insteek van het Duitse voorzitterschap 
(tweede helft 2020) zal zijn.

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.
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