Lijst van prioritaire EU-voorstellen 2022
Nr.

			
Prioritair
Verwachte publicatie

binnenlandse zaken
32.

Behandel
Subsidiariteits
voorbehoud toets
Rapporteur

Q1

Versterking van de rol en onafhankelijkheid van organen voor gelijke behandeling

Q2

Q3

Q4

wetgevend

buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
15.# Duurzame corporate governance

wetgevend

buitenlandse zaken
23.

Gezamenlijke mededeling over een partnerschap met de Golf

niet-wetgevend

defensie
8.

Routekaart voor veiligheids- en defensietechnologieën

niet-wetgevend

digitale zaken
6.

Europese wet inzake cyberweerbaarheid

wetgevend

12.* Voorstel voor een EU-interoperabiliteitsstrategie voor overheden

wetgevend

economische zaken en klimaat
2d.

Certificering van de verwijdering van koolstof

wetgevend

21.

Nieuwe strategie voor internationale betrekkingen op energiegebied

niet-wetgevend

financiën
17.

Voorstel voor de uitvoering van het mondiale OESO-akkoord over de herverdeling van heffingsrechten

wetgevend

nb.

Communicatie over de Europese begrotingsregels voor de komende periode en uitgangspunten voor
mogelijke aanpassingen aan het Stabiliteits- en Groeipact

niet-wetgevend

infrastructuur & water
1c.

Herziening van de EU-wetgeving over luchtkwaliteit

wetgevend

2c.

Herziening van de CO2-emissienormen voor zware voertuigen

wetgevend

3.

Initiatief inzake het recht op reparatie

wetgevend

justitie en veiligheid
25.

Verplichting voor vervoerders om vooraf verstrekte passagiersgegevens door te geven (API)

wetgevend

26.

Kader voor het verlenen van wederzijdse toegang tot veiligheidsgerelateerde informatie voor eerstelijnsfunctionarissen door de EU en belangrijke derde landen om veiligheidsdreigingen het hoofd te bieden

wetgevend

landbouw, natuurbeheer en voedselkwaliteit
5.

Duurzaam gebruik van pesticiden – herziening van de EU-regels

wetgevend

sociale zaken en werkgelegenheid
18.

Aanbeveling over het minimuminkomen

niet-wetgevend

24.

de herziening van de Barcelona-doelstellingen

niet-wetgevend

volksgezondheid, welzijn en sport
16.* Herziening van de wetgeving inzake aanvullende beschermingscertificaten

wetgevend

21.* Herziening van de geneesmiddelenwetgeving

wetgevend

22.* Herziening van de EU-wetgeving inzake geneesmiddelen voor kinderen en voor zeldzame ziekten

wetgevend

De nummers van de voorstellen corresponderen met Annex I (nieuwe initiatieven) en Annex II (Refit) van het Werkprogramma 2022 van de Europese Commissie.
* Refit voorstellen
# voorstel uit het werkprogramma 2021
Geen voorstellen voor de overige commissies

De Europese prioriteiten van de Kamer zijn in drie
categorieën onder te verdelen:

1) vroegtijdig het Nederlandse standpunt wil
beïnvloeden en 2) gedurende de onderhandelingen
dicht op het behandeltraject wil zitten.

Algemeen prioritair
Onderwerpen uit het Europese Werkprogramma
voor 2022 die extra aandacht krijgen van de Kamer.
Deze EU-initiatieven kunnen zowel wetgevend als
niet-wetgevend van aard zijn.

Bij verschijning van een prioritair voorstel waarvoor
het voornemen is geuit een behandelvoorbehoud te
plaatsen, ontvangt de commissie een EU-stafnotitie
met een behandeladvies. Indien de Kamer besluit tot
een behandelvoorbehoud, dan wordt een maand na
het plaatsen ervan een overleg gehouden met de
bewindspersoon inzake de Nederlandse inzet in de
onderhandelingen en maakt de Kamer afspraken over
informatievoorziening tijdens de onderhandelingen.
U ontvangt van de regering binnen drie weken na
publicatie van het voorstel een versneld BNC-fiche met
de eerste kabinetsappreciatie.

Bij verschijning van een prioritair voorstel ontvangt de
commissie een EU-stafnotitie met een behandeladvies
door uw commissie-staf.
Behandelvoorbehoud
Geldt bij wetgevende voorstellen, waarbij de Kamer

Subsidiariteitstoets
Geldt bij wetgevende voorstellen, waarbij de Kamer
vragen heeft of de onderhavige materie op Europees
niveau of nationaal niveau geregeld moet worden.
Bij verschijning van een prioritair voorstel waarvoor
het voornemen is geuit een subsidiariteitstoets uit te
voeren, ontvangt de commissie een EU-stafnotitie met
een advies inzake de subsidiariteitstoets en eventueel
nadere behandeling. Bij een subsidiariteitstoets wordt
door uw commissie beoordeeld of de overwegingen
van de Europese Commissie ten aanzien van
subsidiariteit steekhoudend zijn. Een subsidiariteits
oordeel kan positief of negatief uitvallen. Wanneer
het oordeel negatief is, spreekt de Kamer uit dat het
onderwerp beter op nationaal niveau geregeld kan

worden. Dan wordt de opinie naar de Europese
Commissie gestuurd. Indien tenminste 1/3 van de
nationale parlementen een negatief oordeel velt, is
de Europese Commissie verplicht het voorstel te
heroverwegen (gele-kaartprocedure).
U ontvangt van de regering binnen drie weken na
publicatie van het voorstel een versneld BNC-fiche
met de eerste kabinetsappreciatie.

