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Lijst van nieuwe EU-voorstellen  

 
De Europese Commissie heeft in de periode tussen 10 februari en 16 maart 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 Verdediging van de democratie – mededeling Raadpleging 

Voorstel De commissie BiZa heeft dit pakket prioritair verklaard en 
voorgesorteerd op het plaatsen van een 
behandelvoorbehoud, een subsidiariteitstoets en het 
aanstellen van rapporteurs.  

De minister verzoeken de kabinetsreactie op de raadpleging 
over het pakket ter verdediging van de democratie naar de 
Kamer te sturen. 

 

 

Datum 

Noot 

Conform het overzicht informatie-afspraken EU-dossiers ontvangt 
de Kamer de kabinetsreacties op consultaties van de Europese 
Commissie 

16-02-23 deadline 13-04-23 

Deze mededeling maakt deel uit van het Pakket ter verdediging 
van de democratie. De mededeling omschrijft de onderdelen van 
het pakket en het verband met andere, aanverwante initiatieven. 
Er wordt ook gevolg gegeven aan de toezegging om het actieplan 
voor Europese democratie van 2020 te herzien. 

 

2.  Titel Transparantie van heimelijke inmenging door derde landen 
Raadpleging 

Voorstel Zie onder 1. 

Noot Deze richtlijn maakt deel uit van het Pakket ter verdediging van de 
democratie. De richtlijn heeft tot doel om heimelijke beïnvloeding 
door belangenvertegenwoordigingsdiensten die worden betaald of 
bestuurd van buiten de EU te beteugelen. 

 

                                                
1 Voor een overzicht van behandelopties per type EU-voorstel, zie dit overzicht op Plein2 (interne link).  

 

Commissie BIZA 

 

 

 16 maart 2023 

 

   

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13730-Verdediging-van-de-democratie-mededeling_nl
https://parlisweb/Parlis/Document.aspx?id=da895d77-0958-4474-85ce-fd49bb75c826
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13744-Transparantie-van-heimelijke-inmenging-door-derde-landen_nl
https://plein2/over_de_kamer/commissies/europese_zaken
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3.  Titel Aanbeveling over heimelijke inmenging van derde landen 
Raadpleging 

Voorstel Zie onder 1. 

Noot Deze aanbeveling maakt deel uit van het Pakket ter verdediging 
van de democratie. Het doel is te voorzien in aanvullende niet-
bindende maatregelen om het probleem aan te pakken, te zorgen 

voor bewustmaking en het bevorderen van best practices.  

 

4.  Titel Aanbeveling over de weerbaarheid van verkiezingsprocessen en de 
verkiezingen voor het Europees Parlement van 2024 Raadpleging 

Voorstel Zie onder 1. 

Noot Deze aanbeveling maakt deel uit van het pakket ter verdediging 
van de democratie. De aanbeveling heeft tot doel om vrije en 
eerlijke verkiezingen te waarborgen en een efficiënt verloop ervan 
te ondersteunen. 

 

5.  Titel Aanbeveling over maatschappelijke betrokkenheid Raadpleging 

Voorstel Zie onder 1. 
 

Noot Deze aanbeveling maakt deel uit van het pakket ter verdediging 

van de democratie. De aanbeveling moet de lidstaten helpen de 
bevordering van burgerparticipatie vorm te geven in het kader van 
de bescherming van de democratieën en de eerbiediging van de 
grondrechten. De aanbeveling zal ook voortbouwen op de 
ervaringen die zijn opgedaan met de Conferentie over de toekomst 
van Europa. 

 

6.  Titel VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN 
DE RAAD Stimulering van e-mobiliteit door middel van 

gebouwenbeleid COM(2023)76 

Voorstel Ter kennisgeving aannemen 

Datum 15-02-23 

 

EU-signaleringen ten behoeve van Raden 

 

EZK – Commissiedebat 21 februari over de formele Raad voor 

Concurrentievermogen (Interne markt en Industrie) d.d. 2 maart 2023 

 Stand van zaken Verordening dataverzameling en -deling kortetermijnverhuur 

accommodatie. 

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13742-Aanbeveling-over-heimelijke-inmenging-van-derde-landen_nl
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13726-Aanbeveling-over-de-weerbaarheid-van-verkiezingsprocessen-en-de-verkiezingen-voor-het-Europees-Parlement-van-2024_nl
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13748-Aanbeveling-over-maatschappelijke-betrokkenheid_nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A52023DC0076&qid=1676891578178
https://parlisweb/parlis/document.aspx?Id=5a8337bc-bb78-4672-abad-30e54d641f73

