
Overzicht van voor de Tweede Kamer prioritaire voor stellen uit het Werkprogramma voor 2014 
van de Europese Commissie  
 
 
Voorstellen uit het Werkprogramma 2014 van de Europ ese Commissie 
 
Nr.  Prioritaire voorstellen  Subsidiari - 

teitstoets 
Behandel - 

voorbehoud 
 Commissie voor Binnenlandse Zaken    
 Geen EU-voorstellen in het Werkprogramma 2014   
    
 Commissie voor Buitenlandse  Handel en 

Ontwikkelingssamenwerking    

8 Follow-up voor het ontwikkelingskader na 2015   
19 Voorbereiding van een EU-standpunt van het post-Hyogo-kader. 

 
Het initiatief zal een kader vormen voor de EU-bijdrage aan de 
besprekingen over internationale maatregelen inzake 
rampenrisicovermindering. 

  

    
 Commissie voor Defensie    
13 Actieplan voor de defensie-industrie   
    
 Commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innov atie    
1 Herziening van het politieke en juridische kader van de EU voor de 

biologische productie 
  

4 Kader voor veilige, zekere en onconventionele winning van 
koolwaterstoffen 

X  

11 Stand van de implementatie van de interne energiemarkt en 
actieplan voor de tenuitvoerlegging van de interne energiemarkt op 
het niveau van de detailhandel 

  

    
 Commissie voor Europese Zaken    
16 De toetreding van de EU tot het EVRM. 

Dit initiatief bevat rechtsregels die nodig zijn om de komende 
toetreding tot het Europees Verdrag voor de rechten van de mens 
intern operationeel te maken. 

  

28 De rechtsstaat in de Europese Unie   
    
 Commissie voor Financiën    
25 Kader voor crisisbeheer en sanering van andere financiële 

instellingen dan banken 
  

    
 Commissie voor Infrastructuur en Milieu    
3 Kader voor het klimaat- en energiebeleid voor 2030  X 
14 Efficiënt gebruik van hulpbronnen en afval   
    
 Commissie voor Koninkrijksrelaties    
 Geen EU-voorstellen in het Werkprogramma 2014   
    
 Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap    
 Geen EU-voorstellen in het Werkprogramma 20141   
    
 Commissie voor  Sociale Zaken en Werkgelegenheid    
9 Pakket arbeidsmobiliteit X X 
    
                                                      
1 Hoewel niet genoemd in het Werkprogramma 2014 wil de Kamer op het terrein van OCW prioriteit 
geven aan het Europees programma voor Onderwijs, Erasmus+.   



 Commi ssie voor Veiligheid en Justitie    
20 Toekomstige prioriteiten op het gebied van justitie en binnenlandse 

zaken 
  

22 Een nieuwe aanpak van faillissement en insolventie   
24 Herziening van het acquis inzake auteursrechten. 

Het doel is de bepalingen van het EU-kader inzake auteursrechten te 
herzien die van belang zijn voor de online beschikbaarheid van 
materiaal dat wordt beschermd door het auteursrecht en de naburige 
rechten, om ervoor te zorgen dat dit kader geschikt is voor het 
beoogde doel in het digitale tijdperk.  

  

26 De hervorming van OLAF.  
(OLAF onderzoekt fraude met EU-geld, corruptie en ernstig 
wangedrag binnen de Europese instellingen en draagt bij aan het 
fraudebestrijdingsbeleid van de Europese Commissie.) 

X X 

    
 Commissie voor Volksgezo ndheid, Welzijn en Sport    
21 Europese Toegankelijkheidsakte. 

Het initiatief moet zorgen voor een betere markt voor goederen en 
diensten die toegankelijk zijn voor personen met een handicap en 
ouderen, op basis van een "design for all"-benadering. 

 X 

 
 
Voorstellen uit de State of the Union 2013 van Voor zitter van de Europese Commissie Barroso 
  
Prioritaire voorstellen  Subsidiari - 

teitstoets 
Behandel - 

voorbehoud 
Commissie voor Financiën    
Eventuele voorstellen m.b.t. de totstandbrenging bankenunie   
Herziening kader voor het financiële toezicht (n.a.v. rapport-Liikanen)   
   
Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap    
Aanpak van de Europese ruimte van vaardigheden en kwalificaties   
 
 
 
Jaarlijks terugkerende EU-voorstellen die niet expl iciet opgenomen zijn in het Werkprogramma  
 
Prioritaire voorstellen  Subsidiari - 

teitstoets 
Behandel - 

voorbehoud 
Commissie voor Europese Zaken    
EU Uitbreidingsstrategie   
Europees semester / Groeianalyse    
 
 


