
 

 
 

1 

Lijst van nieuwe EU-voorstellen  

 
De Europese Commissie heeft in de periode tussen 2 februari 2023 en 9 februari 2023 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) 

 

II. Nieuwe EU-documenten van niet-wetgevende aard  

(Mededelingen, aanbevelingen, actieplannen, consultaties, etc.) 

 

 

1.  Titel REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT 
AND THE COUNCIL on the implementation of Directive (EU) 
2016/1919 of the European Parliament and of the Council of 26 

October 2016 on legal aid for suspects and accused persons in 
criminal proceedings and for requested persons in European arrest 
warrant proceedings COM(2023)44 

Voorstel Een kabinetsreactie vragen 

Noot Het betreft een verslag over de implementatie van richtlijn 
2016/1919 betreffende de rechtsbijstand voor verdachten en 
beklaagden in strafprocedures en voor gezochte personen in 
procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel die   

tot doel heeft om het recht op een eerlijk proces in strafprocedures 
te versterken. Het verslag stelt "In een aantal lidstaten (22) zijn de 
nationale bepalingen [..] ontoereikend om volledig te voldoen aan 
een aantal belangrijke bepalingen van de richtlijn”. U wordt 
geadviseerd een kabinetsreactie te vragen op het verslag. 

 

2.  Titel Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on 

behalf of the European Union in the Specialised Committee on Law 
Enforcement and Judicial Cooperation established by the Trade and 

Cooperation Agreement between the European Union and the 
European Atomic Energy Community, of the one part, and the 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other 
part, regarding the establishment of a standard form for requests 
for mutual assistance referred to in Article 635(1) of that 

Agreement COM(2023)56 
 
 

Voorstel Voor kennisgeving aannemen 

 
 

Noot Het betreft een Raadsbesluit over het innemen door de Unie van 
een positie in onderhandelingen met het VK betreffende praktische 
modaliteiten aangaande wederzijdse rechtshulp (post-Brexit). 

                                                
1 Voor een overzicht van behandelopties per type EU-voorstel, zie dit overzicht op Plein2 (interne link).  
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2023%3A44%3AFIN&qid=1675325514036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2023%3A56%3AFIN&qid=1675771493210
https://plein2/over_de_kamer/commissies/europese_zaken

