Lijst van prioritaire EU-voorstellen 2019
Europese prioriteiten voor de Kamer
De lijst met prioritaire EU-voorstellen bevat de onderwerpen uit het Europese Werkprogramma voor 2019 die extra aandacht krijgen van de Kamer. Deze EU-initiatieven kunnen zowel
wetgevend als niet-wetgevend van aard zijn. Bij het verschijnen van deze EU-voorstellen in de loop van het jaar beslist de Kamer op welke wijze zij in behandeling worden genomen.
Q4 - 2018 Q1 - 2019 Q2 - 2019 Q3 - 2019

BINNENLANDSE ZAKEN
3.

Voltooiing van de digitale eengemaakte markt

b. Actieplan inzake desinformatie

ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT
2.

Een duurzame Europese toekomst

Discussienota "Naar een duurzaam Europa in 2030, over de follow-up van de VN-doelstellingen inzake duurzame
ontwikkeling en de overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering"

3.

Voltooiing van de digitale eengemaakte markt

a. Gecoördineerd plan voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie in Europa

4.

Tenuitvoerlegging van de overeenkomst
van Parijs

Strategie voor reductie van EU-broeikasgasemissies op lange termijn in overeenstemming met de overeenkomst
van Parijs (in de aanloop naar de klimaatveranderingsconferentie van Katowice van 3-14 december)

6.

Toekomst van het energie- en klimaatbeleid

Naar een nieuw institutioneel raamwerk voor ons energie- en klimaatbeleid tegen 2025: opties voor een
stemsysteem op basis van versterkte gekwalificeerde meerderheid en voor een mogelijke hervorming van het
Euratom-Verdrag

EUROPESE ZAKEN
12. Rechtsstaat

Verdere versterking van het kader van 2014 voor de rechtsstaat

15. Communiceren over Europa

Mededeling over de wijze waarop de Unie meer verenigd, sterker en meer democratisch kan worden gemaakt in
termen van communicatie

FINANCIËN
1.

Europa weer aan het investeren krijgen

Mededeling inzake een investeringsplan voor Europa: stand van zaken en volgende stappen

10. Efficiënter wetgeven op het gebied van de
interne markt

a. Efficiënter wetgeven op het gebied van belastingen: identificatie van sectoren waar kan worden overgestapt
op besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid

11. Versterken van de internationale rol van de
Euro

Mededeling over het versterken van de internationale rol van de euro

JUSTITIE EN VEILIGHEID
14. Visumbeleid (Brexit-paraatheid)

Voorstel om het Verenigd Koninkrijk ofwel op de lijst van de derde landen "visum vereist" te zetten of op de
"visumvrij"-lijst (wetgevend, artikel 77, lid 2, VWEU) (Brexit-paraatheid)

SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID
10. Efficiënter wetgeven op het gebied van de
interne markt

b. Efficiënter wetgeven op het gebied van sociaal beleid: identificatie van sectoren waar kan worden overgestapt
op besluitvorming met versterkte gekwalificeerde meerderheid

VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT
3.

Voltooiing van de digitale eengemaakte markt

c. Aanbeveling van de Commissie tot vaststelling van een formaat voor een Europees elektronisch medisch dossier

