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Lijst van nieuwe EU-voorstellen
De Europese Commissie heeft in de periode tussen 16 juni en 30 juni 2021 de volgende voor
deze vaste commissie relevante voorstellen voor Europese wetgeving, besluiten en andere
beleidsvormende documenten aan de Tweede Kamer gestuurd1:

I.

Nieuw voorgestelde EU-wetgeving
(Verordeningen, richtlijnen en wetgevende besluiten)
N.v.t.

II.

Nieuwe EU-documenten van niet-wetgevende aard
(Mededelingen, aanbevelingen, actieplannen, consultaties, etc.)

1.

2.

1

Titel

RAADPLEGING Bestrijding van georganiseerde misdaad – bevriezing
en inbeslagname van de opbrengst van misdrijven (OR)

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen

Noot

Het betreft een publieke raadpleging ter voorbereiding van het eind
2021/begin 2022 verwachte EU-voorstel tot herziening van de
richtlijn bevriezing en inbeslagname van de opbrengst van
misdrijven. De Europese Commissie stelt dat op heden het aandeel
van de opbrengst van misdaad in de EU dat in beslag wordt
genomen slechts 1% bedraagt waardoor de georganiseerde misdaad
haar criminele activiteiten kan uitbreiden en in de legale economie
kan infiltreren. Het eind dit jaar verwachte herzieningsvoorstel zal
beogen dit percentage op een hoger niveau te tillen. Indien het
kabinet besluit op deze raadpleging te reageren dan ontvangt de
Kamer – conform standaardafspraak –een afschrift van de reactie
naar de Europese Commissie.

Titel

RAADPLEGING Bestrijding van georganiseerde misdaad – krachtiger
mandaat voor de EU-bureaus voor de ontneming van
vermogensbestanddelen (OR)

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen

Noot

Het betreft een publieke raadpleging betreffende de bureaus die de
lidstaten hebben aangewezen voor de taak van ontneming van
vermogensbestanddelen voortkomend uit criminele activiteiten. Die
moeten helpen bij de opsporing van vermogensbestanddelen die uit
misdaad zijn verkregen. Zij spelen een centrale rol bij het afpakken
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van criminele winsten. De bedoeling van dit initiatief is de EUwetgeving hieromtrent aan te scherpen. De raadpleging moet in
combinatie met bovengenoemde raadpleging worden bezien. Indien
het kabinet besluit op deze raadpleging te reageren dan ontvangt de
Kamer – conform standaardafspraak – een afschrift van de reactie
naar de Europese Commissie.

3.

Titel

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN
PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the Second Progress Report on
the implementation of the EU Security Union Strategy (COM (2021)
440)

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen

Noot

De Veiligheidsunie is de brede EU-agenda voor (nieuwe) initiatieven
op het vlak van interne veiligheid. In juni 2020 is een nieuwe agenda
voor de EU Veiligheidsunie gelanceerd voor de periode 2020-2025.
Onderdeel van de Veiligheidsunie is dat er zeer regelmatig
gerapporteerd wordt over de initiatieven die gaande zijn. Dit rapport
is het tweede voortgangsverslag binnen de nieuwe cyclus 20202025.
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