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Lijst van nieuwe EU-voorstellen  

 
De Europese Commissie heeft in de periode tussen 9 februari 2023 en 2 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 Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende een tot 
Frankrijk gerichte machtiging om met Algerije te onderhandelen 
over een bilaterale overeenkomst over aangelegenheden die 

verband houden met justitiële samenwerking op het gebied van 

familierecht COM(2023)64 

 

Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE 

RAAD betreffende een tot Frankrijk gerichte machtiging om met 
Algerije te onderhandelen over een bilaterale overeenkomst over 
aangelegenheden die verband houden met justitiële samenwerking 
in burgerlijke en handelszaken COM(2023)65 

Voorstel Voor kennisgeving aannemen 

Noot Het betreft twee verwante voorstellen bedoeld om Frankrijk te 
machtigen – ook gelet op de nauwe historische banden tussen 
beide landen – om met Algerije te onderhandelen over een 
bilaterale overeenkomst over aangelegenheden die verband 
houden met justitiële samenwerking in burgerlijke en 

handelszaken, respectievelijk familierecht. Uit de tekst is op te 
maken dat de Commissie aanvankelijk aarzelingen had bij een 

dergelijke machtiging maar na verder overleg met Frankrijk de 
machtiging nu toch aan de Raad voorlegt voor een besluit. Dit met 
strikte onderhandelingsrichtsnoeren die ervoor moeten zorgen dat 
een bilaterale overeenkomst in lijn is met huidig en toekomstig EU-
beleid. Frankrijk wordt verder opgedragen Algerije aan te  
moedigen om toe te treden tot de door de Haagse Conferentie voor 
Internationaal Privaatrecht ontwikkelde kernverdragen omdat een 

aantal zaken die Frankrijk en Algerije nu bilateraal willen regelen 
daarmee ondervangen zouden worden. 

 

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

 

Commissie J&V 

 

 

9 maart 2023 

 

   

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1675865041359&uri=COM%3A2023%3A64%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=COM%3A2023%3A65%3AFIN&qid=1675865263460
https://plein2/over_de_kamer/commissies/europese_zaken
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2.  Titel VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN 
DE RAAD over de stand van de voorbereidingen voor de volledige 
uitvoering van de VIS-verordening overeenkomstig artikel 11, lid 3 
van Verordening (EU) 2021/1134 COM(2023)66 

Voorstel Voor kennisgeving aannemen 

Noot Het betreft een verslag van de Commissie over de modernisering 
van het Visuminformatiesysteem (VIS) waartoe in verordening 
(EU) 2021/1134 werd besloten. Conform deze verordening dient de 
Commissie uiterlijk op 31 december 2023 een besluit te nemen 
wanneer het herziene VIS (ondersteund door een moderne ICT-

architectuur) in de lucht gaat. De Commissie stelt "Over het 
algemeen liggen de werkzaamheden met betrekking tot de 
uitvoering van het herziene VIS op schema" maar tekent daarbij 
aan: "Om ervoor te zorgen dat dit zo blijft, moeten alle 
betrokkenen echter samen vooruitgang boeken bij de ontwikkeling 
en implementatie van alle EU-informatiesystemen en 
interoperabiliteitscomponenten en moeten de risico’s op 

vertragingen voortdurend in het oog worden gehouden". 

 

 

3.  Titel Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening 
of negotiations for an agreement between the European Union and 
the Republic of Ecuador on the exchange of personal data between 

the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation 
(Europol) and the Ecuadorian authorities competent for fighting 
serious crime and terrorism COM(2023)97 

Voorstel Voor kennisgeving aannemen 

Noot Het betreft een voorstel voor een besluit van de Raad om 
onderhandelingen te openen over een formele overeenkomst op 

basis waarvan Europol bij de bestrijding van terrorisme en zware 
misdaad operationeel kan samenwerken met de justitiële 
autoriteiten van Ecuador.   

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A52023DC0066&qid=1676365120756
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A52023PC0097&qid=1677502368742

