EU-prioriteiten 2015

Lijst van prioritaire voorstellen 2015
Ieder jaar bepaalt de Tweede Kamer aan welke Europese onderwerpen zij extra aandacht
wil geven. De Tweede Kamer maakt daarvoor een selectie uit de voorstellen van het werk
programma van de Europese Commissie. Elke Kamercommissie selecteert de onderwerpen
die op haar terrein liggen, zoals zorg, landbouw of financiën.
In het overzicht op de volgende pagina's staat welke voorstellen uit het Werkprogramma van de
Europese Commissie 2015 de Tweede Kamer als prioritair heeft aangewezen. Dit heeft ook gevolgen voor de behandeling van de voorstellen in de Tweede Kamer. Zodra de Europese Commissie
een van deze prioritaire voorstellen publiceert, zal de betreffende Kamercommissie besluiten om
dit onderwerp nader te behandelen.
Bij sommige voorstellen op deze lijst is te zien dat Kamercommissies een subsidiariteitstoets
of parlementair behandelvoorbehoud overwegen. Bij deze voorstellen zal de regering binnen
maximaal drie weken na publicatie een BNC-fiche naar de Kamer sturen ten behoeve van de nadere
besluitvorming. In een BNC-fiche (BNC staat voor Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen)
geeft de regering een eerste oordeel over de voorstellen van de Europese Commissie.
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Commissie voor Binnenlandse Zaken 		
Geen EU-voorstellen in het Werkprogramma 2015

Commissie voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking
15

Een handels- en investeringsstrategie voor banen en groei		

20

Mededeling over de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling
na 2015
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Commissie voor Financiën
9

Kapitaalmarktenunie

12

Pakket verdieping van de economische en monetaire unie

14

Actieplan voor de inspanningen ter bestrijding van
belastingontwijking en belastingfraude, ondermeer een mededeling
over een nieuwe benadering van de vennootschapsbelasting in de
interne markt, in het licht van de wereldwijde ontwikkelingen

57 (III) Richtlijn betalingsachterstand

Commissie voor Buitenlandse Zaken		

Commissie voor Infrastructuur en Milieu

Mededeling over het Europees nabuurschapsbeleid

5

Commissie voor Defensie

38 (II) Circulaire economie

Geen EU-voorstellen in het Werkprogramma 2015

37 (II) Luchtkwaliteit

Strategische kader voor de energie-unie: I&M gerelateerde
onderdelen

74 (III) Internationaal goederenvervoer over de weg
Commissie voor Economische Zaken		
4

Pakket voor de digitale interne markt (DIM)

Commissie voor Koninkrijksrelaties

5

Strategisch kader voor de energie-unie

Geen EU-voorstellen in het Werkprogramma 2015

7

Strategie voor de interne markt voor goederen en diensten

23

Herziening van het GGO-besluitvormingsproces

Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Geen EU-voorstellen in het Werkprogramma 2015

34 (III) Gezondheidstest van Natura 2000 (vogelrichtlijn en habitatrichtlijn)
43 (III) Gezondheidstest Levensmiddelenwetgeving

Commissie voor Europese Zaken		
16			 Voorstellen ter voltooiing van de toetreding van de EU tot het EVRM		
		
1

De nummers corresponderen met annex 1 (nieuwe initiatieven) van het Werkprogramma. Daar waar een (II) achter staat,
corresponderen de nummers met annex 2, waarin de Europese Commissie de intrekking of aanpassing van lopende
dossiers aankondigt. Daar waar er (III) achter staat, corresponderen de nummers met annex 3 (REFIT), waarin de acties
genoemd worden die de regelgeving beter kunnen maken (‘REgulatory FITness’) door vermindering van bureaucratie en
regelgevende barrières.

Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
8

Pakket arbeidsmobiliteit		

24 (III) Gezondheid en veiligheid op het werk

x
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Commissie voor Veiligheid en Justitie
17

Een Europese veiligheidsagenda

18

Een Europese migratieagenda		

x

63 (III) Verordening (EG) nr. 39/2001 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

x

68 (III) Bestrijding van georganiseerde criminaliteit
69 (III) Legale migratie

Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
14 (III) Studie naar de voorschriften voor audiovisuele commerciële
communicatie inzake alcoholische dranken
71 (III) Verlegging van het handelsverkeer in bepaalde belangrijke
geneesmiddelen

Commissie voor Wonen en Rijksdienst
58 (III) Geschiktheidstest van de meest relevante EU-wetgeving voor
de bouwsector
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