
DT\1185009NL.docx PE638.713v04-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

Europees Parlement
2014-2019

Commissie interne markt en consumentenbescherming

20.6.2019

Activiteitenverslag 2014-2019
Commissie interne markt en consumentenbescherming



PE638.713v04-00 2/22 DT\1185009NL.docx

NL

Inhoudsopgave

IMCO-wetgevingsverslagen .......................................................................................................3

1. Interne markt ................................................................................................................3
2. Digitale interne markt...................................................................................................7
3. Consumentenbescherming...........................................................................................8
4. Douanebeleid................................................................................................................9

II. Niet-wetgevingsverslagen ("eigen initiatief"-verslagen) ..................................................10

III. Uitvoeringsverslagen ("eigen initiatief") van niet-wetgevende aard ...............................11

IV. IMCO-wetgevingsadviezen ...............................................................................................12

V. Niet-wetgevingsadviezen IMCO........................................................................................14

VI. Mondelinge vragen en ontwerpresoluties IMCO .............................................................17

VII. Toetsing wetgeving IMCO ..............................................................................................17

VIII. Gestructureerde dialoog IMCO......................................................................................19

IX. Openbare hoorzittingen en workshops IMCO ..................................................................19

X. Dienstreizen, delegaties en andere evenementen...........................................................21



DT\1185009NL.docx 3/22 PE638.713v04-00

NL

IMCO-wetgevingsverslagen
De commissie IMCO heeft gedurende de achtste zittingsperiode wetgevingsverslagen 
aangenomen over een aantal door de Europese Commissie ingediende voorstellen voor 
wetgeving. 

1. Interne markt

Op het gebied van de interne markt hebben het Europees Parlement en de Raad in de 
periode 2014-2019 de volgende wetgevingsmaatregelen vastgesteld1:

 Verordening 661/2009 van het Europees Parlement en de Raad inzake 
typegoedkeuringsvereisten voor motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, en van 
systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn 
bestemd ("verordening algemene voertuigveiligheid")2

Deze verordening bevat vereisten voor de typegoedkeuring van voertuigen en voor 
voertuigen ontworpen en gebouwde systemen, onderdelen en technische eenheden 
wat betreft de algemene veiligheid ervan en de bescherming van de inzittenden van 
voertuigen en kwetsbare weggebruikers. Voor nadere informatie zie hier.

 Verordening (EU) 2019/519 van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 
2019 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 167/2013 inzake de goedkeuring van en 
het markttoezicht op landbouw- en bosbouwvoertuigen

Verordening (EU) 2019/519 geldt voor 
landbouw- en bosbouwvoertuigen, en bevat de 
administratieve en technische vereisten voor de 
typegoedkeuring van alle nieuwe voertuigen, 
systemen, onderdelen en technische eenheden. 
Voor nadere informatie zie hier.

 Verordening 2019/515 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
wederzijdse erkenning van goederen die in een andere lidstaat rechtmatig in de handel 
zijn gebracht

In Verordening 2019/515 worden regels en procedures vastgesteld 
voor de toepassing door de lidstaten van het beginsel van 
wederzijdse erkenning in afzonderlijke gevallen met betrekking tot 
goederen die onder artikel 34 VWEU vallen en die in een andere 
lidstaat rechtmatig in de handel worden gebracht, gelet op artikel 36 
VWEU en de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese 
Unie. Voor nadere informatie zie hier.

1 De commissie IMCO heeft een verslag aangenomen over het voorstel van de Commissie voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma voor de interne markt en concurrentievermogen van ondernemingen, met 
inbegrip van kleine en middelgrote ondernemingen (MFK). Het Parlement heeft op 12 februari 2019 zijn standpunt in eerste lezing 
vastgesteld. Het dossier zal naar de volgende zittingsperiode worden doorgeschoven ("vroegtijdig akkoord voor de tweede lezing"). 
2 Dossier waarover overeenstemming is bereikt maar dat nog door het nieuwe Parlement moeten worden goedgekeurd (d.w.z. definitieve 
goedkeuring door middel van een rectificatie).

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0145(COD)&l=en#basicInformation
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELLAR:fa9b0b4b-51eb-11e9-a8ed-01aa75ed71a1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELLAR:fa9b0b4b-51eb-11e9-a8ed-01aa75ed71a1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELLAR:fa9b0b4b-51eb-11e9-a8ed-01aa75ed71a1
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0142(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32019R0515
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32019R0515
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32019R0515
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0354(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-628.465+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
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 Verordening (EU) 2019/129 van het Europees Parlement en de Raad van 
16 januari 2019 wat de toepassing van de Euro 5-stap op de typegoedkeuring van 
twee- of driewielige voertuigen en vierwielers betreft

Verordening (EU) 2019/129 wijzigt Verordening (EU) nr. 168/2013 houdende de 
administratieve en technische vereisten voor de typegoedkeuring van alle nieuwe 
voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden. Voor nadere informatie 
zie hier.

 Verordening (EU) 2019/26 van het Europees Parlement en de Raad van 8 januari 2019 
tot aanvulling van de typegoedkeuringswetgeving van de Unie in verband met de 
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie 
Verordening (EU) 2019/26 vormt een aanvulling op de bestaande wetgeving in de 
vorm van speciale bepalingen voor de EU-typegoedkeuring en het in de handel 
brengen van voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden waaraan 
door de typegoedkeuringsautoriteiten van het Verenigd Koninkrijk 
typegoedkeuring is verleend. Voor nadere informatie zie hier.

 Richtlijn (EU) 2018/958 van het Europees Parlement en de Raad van 28 juni 2018 
betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan een nieuwe 
reglementering van beroepen

Richtlijn (EU) 2018/958 bevat regels 
voor een gemeenschappelijk kader voor 
het houden van 
evenredigheidsbeoordelingen met het 
oog op het elimineren van onevenredige 
beperkingen voor de toegang tot of het 
uitoefenen van gereglementeerde 
beroepen. Voor nadere informatie zie 
hier.

 Verordening (EU) nr. 2018/858 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 
2018 inzake de goedkeuring van en het markttoezicht op motorvoertuigen en 
aanhangwagens daarvan 

Verordening (EU) 2018/858 waarborgt de goede werking van de interne markt 
middels de invoering van geharmoniseerde technische vereisten voor de veiligheid 
en de milieuprestatie van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan. Voor 
nadere informatie zie hier.

 Verordening (EU) 2018/302 van 28 februari 2018 inzake de aanpak van 
ongerechtvaardigde geoblocking

Verordening (EU) 2018/302 verbiedt ongerechtvaardigde 
geoblocking en andere vormen van discriminatie die rechtstreeks of 
onrechtstreeks gebaseerd is op de nationaliteit, de woonplaats of de 
plaats van vestiging van de consument. Voor nadere informatie zie 
hier.

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/129/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/129/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/129/oj
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0065(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/26/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/26/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/26/oj
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0220(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/958/oj?locale=nl
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/958/oj?locale=nl
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/958/oj?locale=nl
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0404(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32018R0858
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32018R0858
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32018R0858
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0014(COD)&l=EN
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/302/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/302/oj
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0152(COD)&l=en
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 Richtlijn (EU) 2017/853 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot 
wijziging van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad inzake de controle op de verwerving 
en het voorhanden hebben van wapens

Richtlijn (EU) 2017/853 wijzigt Richtlijn 91/477/EEG van de Raad 
inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van 
wapens. 
Voor nadere informatie zie hier.

 Verordening (EU) 2016/426 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 
betreffende gasverbrandingstoestellen en tot intrekking van Richtlijn 2009/142/EG

Verordening (EU) 2016/426 bevat regels voor het in de 
handel brengen en in gebruik nemen van 
gasverbrandingstoestellen ('toestellen'). 
Voor nadere informatie zie hier.

 Verordening (EU) 2016/425 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 
betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 
89/686/EEG van de Raad

Verordening (EU) 2016/425 stelt eisen vast voor het ontwerp en de vervaardiging 
van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) die op de markt moeten worden 
aangeboden met het oog op de bescherming van de gezondheid en de veiligheid 
van gebruikers, en stelt regels vast voor het vrije verkeer van PBM in de Unie. 
Voor nadere informatie zie hier.

 Verordening (EU) 2016/425 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 
betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 
89/686/EEG van de Raad (Voor de EER relevante tekst)

 Verordening (EU) 2016/424 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 
betreffende kabelbaaninstallaties en tot intrekking van Richtlijn 2000/9/EG (Voor de 
EER relevante tekst)

 Verordening (EU) 2016/424 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 
betreffende kabelbaaninstallaties en tot intrekking van Richtlijn 2000/9/EG

Verordening (EU) 2016/424 bevat regels betreffende het op de markt aanbieden en 
het vrije verkeer van subsystemen en veiligheidscomponenten voor 
kabelbaaninstallaties. Zij bevat tevens regels betreffende het ontwerp, de bouw en 
de inbedrijfstelling van nieuwe kabelbaaninstallaties. Voor nadere informatie zie 
hier.

 Richtlijn (EU) 2015/2302 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 
2015 betreffende pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen

Richtlijn (EU) 2015/3202 heeft tot doel bij te dragen aan de goede werking van de 
interne markt en de verwezenlijking van een hoog niveau van 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2017/853/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2017/853/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2017/853/oj
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0269(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/426/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/426/oj
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0136(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.081.01.0051.01.ENG&toc=OJ:L:2016:081:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.081.01.0051.01.ENG&toc=OJ:L:2016:081:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.081.01.0051.01.ENG&toc=OJ:L:2016:081:TOC
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0108(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/424/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/424/oj
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0107(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32015L2302
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32015L2302
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consumentenbescherming door bepaalde aspecten van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake tussen reizigers en 
handelaren gesloten overeenkomsten betreffende pakketreizen en gekoppelde 
reisarrangementen onderling aan te passen. Voor nadere informatie zie hier.

 Verordening (EU) 2015/1775 van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 
2015 betreffende de handel in zeehondenproducten

Verordening (EU) 2015/1775 wijzigt Verordening (EG) nr. 1007/2009 inzake de 
handel in zeehondenproducten door rekening te houden met de aanbevelingen en 
de uitspraken van het geschilbeslechtingsorgaan van de Wereldhandelsorganisatie 
(WTO). Voor nadere informatie zie hier.

 Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften 
voor het op de markt beschikbaar stellen van bemestingsproducten waaraan het 
CE-merk is toegekend3 

Deze verordening beoogt te 
garanderen dat producten die in de 
Unie op de markt worden gebracht, 
voldoen aan de voorschriften van de 
harmonisatiewetgeving van de EU. 
Voor nadere informatie zie hier.

 Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten ("Europese 
toegankelijkheidswet")  4 

Deze richtlijn beoogt verbetering van 
de werking van de interne markt, en het 
elimineren en voorkomen van 
belemmeringen voor het vrije verkeer 
van toegankelijke producten en 
diensten, waaronder voor mensen met een handicap. 
Voor nadere informatie zie hier.

 Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften 
voor het op de markt beschikbaar stellen van bemestingsproducten waaraan het 
CE-merk is toegekend4 

Deze verordening beoogt verbetering 
van de werking van de interne markt 
voor bemestingsproducten en moet 
waarborgen dat bemestingsproducten 
waaraan het CE-merk is toegekend voldoen aan de 
voorschriften inzake een hoog niveau van bescherming 

3 Op het moment van schrijven in afwachting van bekendmaking in het Publicatieblad (PB) van de Europese Unie
4 Op het moment van schrijven in afwachting van bekendmaking in het Publicatieblad (PB) van de Europese Unie 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0246(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.262.01.0001.01.ENG
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0028(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2017:795:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2017:795:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2017:795:FIN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0353(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0278(COD)&l=en
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van de gezondheid van mensen, dieren en planten, de 
veiligheid en het milieu. Voor nadere informatie zie 
hier.

2. Digitale interne markt 

Op het gebied van de digitale interne markt hebben het Europees Parlement en de Raad in 
de achtste zittingsperiode de volgende wetgevingsmaatregelen vastgesteld:

 Verordening van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van billijkheid 
en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten4

Deze verordening beoogt de 
totstandbrenging van een billijk, 
voorspelbaar, houdbaar en 
betrouwbaar online-
ondernemingsklimaat op de interne 
markt. Voor nadere informatie zie hier.

 Verordening (EU) 2018/1807 van 14 november 2018 inzake een kader voor het vrije 
verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens in de Europese Unie

Verordening (EU) 2018/1807 beoogt het 
vrije verkeer van niet-
persoonsgebonden gegevens binnen de 
Unie te waarborgen door regels vast te 
leggen met betrekking tot 
gegevenslokalisatievereisten, de beschikbaarheid van 
gegevens voor bevoegde autoriteiten en de operabiliteit 
van gegevens voor professionele gebruikers. Voor 
nadere informatie zie hier.

 Verordening (EU) 2018/1724 van 2 oktober 2018 tot oprichting van één digitale 
toegangspoort

Verordening (EU) 2018/1724 beoogt de oprichting van één digitale toegangspoort, 
teneinde burgers gemakkelijk onlinetoegang te bieden tot informatie, procedures en 
bijstand- en probleemoplossingsdiensten bij de uitoefening van hun rechten in de 
interne markt. Voor nadere informatie zie hier.

 Richtlijn (EU) 2016/2102 van 26 oktober 2016 inzake de toegankelijkheid van de 
websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties

Richtlijn (EU) 2016/2102 beoogt de 
totstandbrenging van een 
geharmoniseerde markt voor de 
toegankelijkheid van de websites van 
overheidsinstanties. Voor nadere 
informatie zie hier.

 Richtlijn (EU) 2016/1148 van 6 juli 2016 houdende maatregelen voor een hoog 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0084(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0112(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/1807/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/1807/oj
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0228(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.ENG
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0086(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016L2102
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016L2102
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/0340(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/1148/oj?locale=nl
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gemeenschappelijk niveau van beveiliging van netwerk- en informatiesystemen in de 
Unie

Richtlijn (EU) 2016/1148 waarborgt een hoog gemeenschappelijk niveau van 
netwerk- en informatiebeveiliging in de Unie. Voor nadere informatie zie hier.

 Besluit nr. 585/2014/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 
inzake de uitrol van de interoperabele eCall-dienst in de hele EU 

Besluit nr. 585/2014/EU waarborgt de gecoördineerde en coherente uitrol van de 
interoperabele eCall-dienst, alsook de interoperabiliteit en continuïteit ervan, in de 
hele EU. Voor nadere informatie zie hier.

3. Consumentenbescherming 

Het Europees Parlement en de Raad hebben gedurende de achtste zittingsperiode 
goedkeuring gehecht aan de onderstaande voorstellen van de Europese Commissie op het 
gebied van de consumentenbescherming:

 Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende een betere handhaving 
en modernisering van de Europese regels inzake consumentenbescherming5

Deze richtlijn behelst wijziging van de richtlijn van de Raad inzake oneerlijke 
bedingen in consumentenovereenkomsten, de richtlijn betreffende de bescherming 
van de consument inzake de prijsaanduiding van aan de consument aangeboden 
producten, de richtlijn oneerlijke handelspraktijken en de richtlijn 
consumentenrechten. De richtlijn beoogt een betere handhaving en modernisering 
van de Europese regels inzake bescherming van de consument, in het bijzonder 
tegen de achtergrond van digitale ontwikkelingen. Voor nadere informatie zie hier.

 Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde aspecten van 
overeenkomsten voor de verkoop van goederen6

Deze richtlijn helpt groei te bevorderen 
middels de totstandbrenging van een 
daadwerkelijke digitale interne markt 
ten gunste van zowel consumenten als 
ondernemingen, via het wegnemen van 
de belangrijkste obstakels in het overeenkomstenrecht 
voor de grensoverschrijdende handel. Voor nadere 
informatie zie hier.

 Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde aspecten van 
overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud8

5 Dossier waarover overeenstemming is bereikt maar dat nog door het nieuwe Parlement moeten worden goedgekeurd (d.w.z. definitieve 
goedkeuring door middel van een rectificatie).
6 Op het moment van schrijven in afwachting van bekendmaking in het PB. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/1148/oj?locale=nl
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/1148/oj?locale=nl
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0027(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:32014D0585
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:32014D0585
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0166(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:31993L0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:31993L0013
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:31998L0006
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:31998L0006
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:31998L0006
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32005L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0083
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0090(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0288(COD)&l=en
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In deze richtlijn worden voorschriften 
vastgesteld voor overeenkomsten voor 
de levering van digitale inhoud aan 
consumenten, met name voorschriften 
over de overeenstemming van digitale 
inhoud met de overeenkomst, de vormen van 
genoegdoening in geval van gebrek aan een dergelijke 
overeenstemming en de wijze waarop die vormen van 
genoegdoening kunnen worden toegepast, alsook 
voorschriften over de wijziging en ontbinding van 
dergelijke overeenkomsten. Voor nadere informatie 
zie hier.

 Verordening (EU) nr. 2017/2394 van 12 december 2017 betreffende samenwerking 
tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de 
wetgeving inzake consumentenbescherming

Verordening (EU) nr. 2017/2394 wijzigt 
Verordening (EG) nr. 2006/2004, die 
voorziet in geharmoniseerde 
voorschriften en procedures om de 
samenwerking te bevorderen tussen de 
nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor 
de handhaving van grensoverschrijdende wetgeving 
inzake consumentenbescherming. Voor nadere 
informatie zie hier.

4. Douanebeleid 

Het Europees Parlement en de Raad hebben gedurende de achtste zittingsperiode 
goedkeuring gehecht aan de onderstaande voorstellen van de Europese Commissie op het 
gebied van douane7:

 Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoer van 
cultuurgoederen8

Bij deze verordening worden de voorwaarden en de procedure voor het 
binnenbrengen van cultuurgoederen in het douanegebied van de Unie vastgesteld. 
De verordening geldt niet voor cultuurgoederen in douanevervoer in de Unie. Voor 
nadere informatie zie hier.

 Verordening (EU) 2019/632 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 
tot wijziging van Verordening (EU) nr. 952/2013 houdende verlenging van het 
tijdelijke gebruik van andere middelen dan de elektronische 

7 De commissie IMCO heeft verslagen aangenomen over twee andere belangrijke wetgevingsvoorstellen op het gebied van douane, zoals 
voorgesteld door de Commissie in het kader van de voorbereiding van het volgende Meerjarig Financieel Kader. Het gaat in concreto om de 
volgende verslagen:  Het IMCO-verslag over het voorstel van de Commissie voor een verordening houdende de vaststelling, als onderdeel 
van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer, van het instrument voor financiële steun voor douanecontroleapparatuur (MFK), en het 
IMCO-verslag over het voorstel van de Commissie voor een verordening inzake het programma "Douane" voor samenwerking op 
douanegebied (MFK). De eerste lezing in Parlement werd op 17 april 2019 afgerond. De onderhandelingen over beide verslagen zullen 
samen met andere MFK-dossiers worden gefinaliseerd ("vroegtijdig akkoord voor de tweede lezing").
8 Op het moment van schrijven in afwachting van bekendmaking in het PB.

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0287(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R2394
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R2394
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R2394
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0148(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0158(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.111.01.0054.01.ENG&toc=OJ:L:2019:111:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.111.01.0054.01.ENG&toc=OJ:L:2019:111:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.111.01.0054.01.ENG&toc=OJ:L:2019:111:TOC
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-628.634+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0464_EN.pdf
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gegevensverwerkingstechnieken waarin het douanewetboek van de Unie voorziet

Verordening (EU) 2019/632 wijzigt Verordening (EU) nr. 952/2013 houdende 
vaststelling van het douanewetboek van de Unie. Verordening (EU) 2019/632 
houdende verlenging van het gebruik van andere middelen dan de elektronische 
gegevensverwerkingstechnieken waarin het douanewetboek van de Unie voorziet. 
Voor nadere informatie zie hier.

 Verordening (EU) 2016/2339 van 14 december 2016 tot wijziging van Verordening 
(EU) nr. 952/2013 houdende vaststelling van het douanebwetboek van de Unie voor 
wat betreft goederen die tijdelijk het douanegebied van de Unie over zee of door de 
lucht hebben verlaten

Verordening (EU) 2016/2339 wijzigt Verordening (EU) nr. 952/2013 houdende 
vaststelling van het douanewetboek van de Unie voor wat betreft goederen die 
tijdelijk het douanegebied van de Unie over zee of door de lucht hebben verlaten en 
terugkeren naar het douanegebied. Voor nadere informatie zie hier.

 Besluit (EU) 2016/979 van de Raad van 20 mei 2016 betreffende de toetreding van 
Kroatië tot de Overeenkomst opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie, inzake wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de 
douaneadministraties

Besluit (EU) 2016/979 van de Raad van 20 mei 2016 gaat over het proces 
betreffende de toetreding van Kroatië tot de Overeenkomst opgesteld op grond van 
artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, inzake wederzijdse 
bijstand en samenwerking tussen de douaneadministraties. Voor nadere informatie 
zie hier.

 Verordening (EU) 2015/1525 van 9 september 2015 tot wijziging van verordening 
(EG) nr. 515/97 de Raad betreffende de wederzijdse bijstand tussen de administratieve 
autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking tussen deze autoriteiten en de 
Commissie met het oog op de juiste toepassing van de douane- en 
landbouwvoorschriften

Verordening (EU) 2015/1525 wijzigt Verordening (EG) nr. 515/97 betreffende de 
wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten van de lidstaten en de 
samenwerking tussen deze autoriteiten en de Commissie met het oog op de juiste 
toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften Voor nadere informatie zie 
hier.

II. Niet-wetgevingsverslagen ("eigen initiatief"-verslagen)

 Resolutie van het Europees Parlement van 4 oktober 2018 over het pakket strategie 
inzake overheidsopdrachten (2017/2278(INI))

 Resolutie van het Europees Parlement van 13 september 2018 over tweevoudige 
kwaliteit van producten op de interne markt (2018/2008(INI))

 Resolutie van het Europees Parlement van 4 juli 2017 over Europese normen voor de 
21e eeuw (2016/2274(INI))

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.111.01.0054.01.ENG&toc=OJ:L:2019:111:TOC
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0040(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/2339/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/2339/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/2339/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/2339/oj
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0229(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2016/979/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2016/979/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2016/979/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2016/979/oj
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0261(NLE)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2015/1525/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2015/1525/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2015/1525/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2015/1525/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2015/1525/oj
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0410(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2278(INI)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2008(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/2274(INI)
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 Resolutie van het Europees Parlement van 4 juli 2017 over een langere levensduur 
voor producten: voordelen voor consumenten en bedrijven (2016/2272(INI))

 Resolutie van het Europees Parlement van 15 juni 2017 over onlineplatforms en de 
digitale eengemaakte markt (2016/2276(INI))

 Resolutie van het Europees Parlement van 15 juni 2017 over een Europese agenda 
voor de deeleconomie (2017/2003(INI))

 Resolutie van het Europees Parlement van 16 mei 2017 over het EU-actieplan inzake 
e-overheid 2016-2020 (2016/2273(INI))

 Resolutie van het Europees Parlement van 15 februari 2017 over het Jaarverslag over 
de governance van de interne markt binnen het Europees Semester 2017 
(2016/2248(INI))

 Resolutie van het Europees Parlement van 7 juni 2016 over oneerlijke 
handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen (2015/2065(INI))

 Resolutie van het Europees Parlement van 26 mei 2016 over non-tarifaire 
belemmeringen in de interne markt (2015/2346(INI))

 Resolutie van het Europees Parlement van 26 mei 2016 over de strategie voor de 
interne markt (2015/2354(INI))

 Resolutie van het Europees Parlement van 19 januari 2016 over "Naar een akte voor 
een digitale interne markt" (2015/2147(INI))

 Resolutie van het Europees Parlement van 12 april 2016 over "Naar een verbeterde 
regelgeving inzake de interne markt" (2015/2089(INI))

 Resolutie van het Europees Parlement van 25 februari 2016 over de governance van 
de interne markt binnen het Europees Semester 2016 (2015/2256(INI))

 Resolutie van het Europees Parlement van 9 september 2015 over "EEA-Switzerland: 
Obstacles with regard to the full implementation of the internal market" 
(2015/2061(INI))

III. Uitvoeringsverslagen ("eigen initiatief") van niet-wetgevende aard

 Resolutie van het Europees Parlement van 14 februari 2019 over de verbetering van 
het concurrentievermogen van de interne markt door de ontwikkeling van de EU-
douane-unie en haar governance (2018/2109(INI))

 Resolutie van het Europees Parlement van 17 januari 2019 over de tenuitvoerlegging 
van Richtlijn 2011/7/EU betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij 
handelstransacties (2018/2056(INI))

 Resolutie van het Europees Parlement van 18 januari 2018 over de tenuitvoerlegging 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/2272(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/2276(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2003(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/2273(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/2248(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2065(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2346(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2354(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2147(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2089(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2256(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2061(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/2109(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/2056(INI)
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van Richtlijn 2005/36/EG ten aanzien van de regulering en de noodzakelijke 
hervorming van professionele diensten (2017/2073(INI))

IV. IMCO-wetgevingsadviezen 
Gedurende de achtste zittingsperiode heeft de IMCO-commissie adviezen uitgebracht over 
meerdere voorstellen van de Europese Commissie; dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de 
vaststelling van de volgende wetgevingshandelingen: 

 Richtlijn (EU) 2019/1 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 
tot toekenning van bevoegdheden aan de mededingingsautoriteiten van de 
lidstaten voor een doeltreffendere handhaving en ter waarborging van de goede 
werking van de interne markt https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/AUTO/?uri=CELEX:32019L0001&qid=1552313985096&rid=1

 Verordening (EG ) 2018/1971 van het Europees Parlement en de Raad van 11 
december 2018 tot oprichting van het Orgaan van Europese regelgevende instanties 
voor elektronische communicatie (Berec) en het Bureau voor ondersteuning van 
Berec (het Bureau)

 Verordening (EU) 2018/644 van het Europees Parlement en de Raad van 18 april 2018 
betreffende grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten

 Richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 
2018 tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie

 Verordening (EU) 2018/1092 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 
tot instelling van het industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese 
defensie ter ondersteuning van het concurrentievermogen en de innovatieve capaciteit 
van de defensie-industrie van de Unie

 Richtlijn (EU) 2018/957 van het Europees Parlement en de Raad van 28 juni 2018 tot 
wijziging van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van 
werknemers met het oog op het verrichten van diensten

 Verordening (EU) 2017/826 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 
tot vaststelling van een programma van de Unie ter ondersteuning van specifieke 
activiteiten om consumenten en andere eindgebruikers van financiële diensten meer 
te betrekken bij de beleidsvorming van de Unie op het gebied van financiële diensten 
voor de periode 2017‑2020

 Verordening (EU) nr. 2017/1128 van het Europees Parlement en de Raad van 
14 juni 2017 betreffende grensoverschrijdende portabiliteit van online-
inhoudsdiensten in de interne markt

 Verordening (EU) 2017/746 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 
betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

 Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2073(INI)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019L0001&qid=1552313985096&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019L0001&qid=1552313985096&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019L0001&qid=1552313985096&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019L0001&qid=1552313985096&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019L0001&qid=1552313985096&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019L0001&qid=1552313985096&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019L0001&qid=1552313985096&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1552560445147&uri=CELEX:32018R1971
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1552560445147&uri=CELEX:32018R1971
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1552560445147&uri=CELEX:32018R1971
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1552560445147&uri=CELEX:32018R1971
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1552560482137&uri=CELEX:32018R0644
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1552560482137&uri=CELEX:32018R0644
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1552560522745&uri=CELEX:32018L1972
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1552560522745&uri=CELEX:32018L1972
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1552560560936&uri=CELEX:32018R1092
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1552560560936&uri=CELEX:32018R1092
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1552560560936&uri=CELEX:32018R1092
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1552560560936&uri=CELEX:32018R1092
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1552560653546&uri=CELEX:32018L0957
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1552560653546&uri=CELEX:32018L0957
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1552560653546&uri=CELEX:32018L0957
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1552561454409&uri=CELEX:32017R0826
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1552561454409&uri=CELEX:32017R0826
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1552561454409&uri=CELEX:32017R0826
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1552561454409&uri=CELEX:32017R0826
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1552561454409&uri=CELEX:32017R0826
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1552561489599&uri=CELEX:32017R1128
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1552561489599&uri=CELEX:32017R1128
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1552561489599&uri=CELEX:32017R1128
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1552561519450&uri=CELEX:32017R0746
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1552561519450&uri=CELEX:32017R0746
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1552561569968&uri=CELEX:32017R0745
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betreffende medische hulpmiddelen

 Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 
2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan 
het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt 
worden toegelaten

 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (algemene 
verordening gegevensbescherming)

 Richtlijn (EU) 2016/943 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 
betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en 
bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken 
en openbaar maken daarvan

 Verordening (EU) 2016/1628 van het Europees Parlement en de Raad van 14 
september 2016 inzake voorschriften met betrekking tot emissiegrenswaarden 
voor verontreinigende gassen en deeltjes en typegoedkeuring voor in niet voor de 
weg bestemde mobiele machines gemonteerde verbrandingsmotoren

 Verordening (EU) 2015/1017 van het Europees Parlement en de Raad van 25 juni 
2015 betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen, de Europese 
investeringsadvieshub en het Europees investeringsprojectenportaal

 Besluit (EU) 2015/2240 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 
2015 tot vaststelling van een programma inzake interoperabiliteitsoplossingen en 
gemeenschappelijke kaders voor Europese overheidsdiensten, bedrijven en burgers 
(ISA2-programma)

 Verordening (EU) 2015/2120 van het Europees Parlement en de Raad van 
25 november 2015 tot vaststelling van maatregelen betreffende open-internettoegang

De IMCO-commissie heeft ook adviezen uitgebracht over een aantal andere belangrijke 
wetgevingsvoorstellen van de Europese Commissie die ofwel nog in behandeling zijn, ofwel 
op het punt staan te worden aangenomen:

 IMCO-advies van 8 juni 2017 over het voorstel van de Commissie voor een richtlijn 
auteursrechten in de digitale eengemaakte markt9

 IMCO-advies van 24 september 2018 over het voorstel van de Commissie voor een 
richtlijn inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de 
voedselvoorzieningsketen

 IMCO-advies van 22 november 2018 over het voorstel van de Commissie voor een 
richtlijn betreffende representatieve vorderingen ter bescherming van de 
collectieve belangen van consumenten

9 Op het moment van schrijven in afwachting van bekendmaking in het PB

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1552561569968&uri=CELEX:32017R0745
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1552561637318&uri=CELEX:32017R1129
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1552561637318&uri=CELEX:32017R1129
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1552561637318&uri=CELEX:32017R1129
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1552561637318&uri=CELEX:32017R1129
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1552561677949&uri=CELEX:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1552561677949&uri=CELEX:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1552561677949&uri=CELEX:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1552561677949&uri=CELEX:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1552561710551&uri=CELEX:32016L0943
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1552561710551&uri=CELEX:32016L0943
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1552561710551&uri=CELEX:32016L0943
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1552561710551&uri=CELEX:32016L0943
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1552561737477&uri=CELEX:32016R1628
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1552561737477&uri=CELEX:32016R1628
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1552561737477&uri=CELEX:32016R1628
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1552561737477&uri=CELEX:32016R1628
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1552561764538&uri=CELEX:32015R1017
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1552561764538&uri=CELEX:32015R1017
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1552561764538&uri=CELEX:32015R1017
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1552561789602&uri=CELEX:32015D2240
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1552561789602&uri=CELEX:32015D2240
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1552561789602&uri=CELEX:32015D2240
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1552561789602&uri=CELEX:32015D2240
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1552561883872&uri=CELEX:32015R2120
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1552561883872&uri=CELEX:32015R2120
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0280(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0082(COD)&l=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.111.01.0059.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.111.01.0059.01.ENG
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0089(COD)&l=en
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 IMCO-advies van 5 november 2018 over het voorstel van de Commissie voor een 
verordening inzake het programma "Digitaal Europa" voor de periode 2021-2027

 IMCO-advies van 12 juli 2018 over het voorstel van de Commissie voor een 
verordening betreffende de evaluatie van gezondheidstechnologie

 IMCO-advies van 4 juni 2018 over het voorstel van de Commissie voor een 
verordening betreffende de rechten en plichten van treinreizigers

 IMCO-advies van 17 mei 2018 over het voorstel van de Commissie voor een 
verordening betreffende hervorming van ENISA en een vrijwillig kader voor 
EU-brede cyberbeveiligingscertificering van ICT-producten en -diensten

 IMCO-advies van 5 november 2018 over het voorstel van de Commissie voor een 
verordening betreffende de oprichting van het Europees Defensiefonds

 IMCO-advies van 28 september 2017 over het voorstel van de Commissie voor een 
verordening betreffende privacy en elektronische communicatie

 IMCO-advies van 25 september 2017 over het voorstel van de Commissie voor een 
verordening over toegang van goederen en diensten uit derde landen tot de interne 
aanbestedingsmarkt van de Unie

 IMCO-advies van 11 mei 2017 over het voorstel van de Commissie voor een 
verordening betreffende auteursrechten en naburige rechten die van toepassing 
zijn op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van 
televisie- en radioprogramma’s

 IMCO-advies van 4 maart 2019 over het voorstel van de Commissie voor een 
verordening betreffende het voorkomen van de verspreiding van terroristische 
inhoud online

 IMCO-advies van 21 februari 2019 over het voorstel van de Commissie voor een 
richtlijn betreffende het einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd

 IMCO-advies van 11 oktober 2018 over het voorstel van de Commissie over het 
hergebruik van overheidsinformatie

 IMCO-advies van 19 juni 2018 over het voorstel van de Commissie voor een 
verordening betreffende het pan-Europees persoonlijk pensioen

 IMCO-advies van 23 september 2015 over het voorstel van de Commissie voor een 
verordening met betrekking tot de vermindering van verontreinigende emissies van 
wegvoertuigen

V. Niet-wetgevingsadviezen IMCO 

De commissie IMCO heeft gedurende de achtste zittingsperiode de volgende niet-
wetgevingsadviezen uitgebracht: 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0227(COD)&l=EN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0018(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0237(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0225(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0254(COD)&l=EN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0003(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/0060(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0284(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0331(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0332(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0111(COD)&l=EN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0143(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0012(COD)&l=en
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 Niet-wetgevingsadvies van IMCO over de "Aanbeveling inzake de institutionele 
kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat"

 Niet-wetgevingsadvies van IMCO over het alomvattend Europees industriebeleid 
inzake artificiële intelligentie en robotica

 Niet-wetgevingsadvies van IMCO over de tenuitvoerlegging van de richtlijn 
grensoverschrijdende gezondheidszorg

 Niet-wetgevingsadvies van IMCO over autonoom rijden in het Europees vervoer 

 Niet-wetgevingsadvies van IMCO over "Uitrol van infrastructuur voor alternatieve 
brandstoffen in de Europese Unie: tijd voor actie!"

 Niet-wetgevingsverslag van IMCO "European Strategy on Cooperative Intelligent 
Transport Systems" 

 Niet-wetgevingsadvies van IMCO "Verslag over het mededingingsbeleid"

 Niet-wetgevingsadvies van IMCO over "Naar een digitale handelsstrategie"

 Niet-wetgevingsadvies van IMCO "Actieplan financiële retaildiensten"

 Niet-wetgevingsdvies van IMCO "Mensenlevens redden: Verbeteren van de veiligheid 
van voertuigen in de EU"

 Niet-wetgevingsadvies van IMCO "De strijd tegen cybercriminaliteit"

 Niet-wetgevingsadvies van IMCO "Een ruimtestrategie voor Europa"

 Niet-wetgevingsadvies van IMCO "Een nieuwe vaardighedenagenda voor Europa"

 Niet-wetgevingsadvies van IMCO "Internetconnectiviteit voor groei, 
concurrentievermogen en cohesie: Europese gigabitmaatschappij en 5G"

 Niet-wetgevingsadvies van IMCO "Verslag over de tenuitvoerlegging van het 
Europees Fonds voor strategische investeringen"

 Niet-wetgevingsadvies van IMCO "Fintech: de invloed van technologie op de 
toekomst van de financiële sector"

 Niet-wetgevingsadvies van IMCO "De digitalisering van het Europese bedrijfsleven - 
De voordelen van een digitale eengemaakte markt ten volle benutten"

 Niet-wetgevingsadvies van IMCO "Het Europese cloudinitiatief - Bouwen aan een 
concurrerende data- en kenniseconomie in Europa"

 Niet-wetgevingsadvies IMCO Verslag over het mededingingsbeleid 2015

 Niet-wetgevingsadvies van IMCO "Civielrechtelijke bepalingen over robotica"

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2262(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2088(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2108(INI)&l=EN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2089(INI)&l=EN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2023(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2016)0766&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2191(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2065(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2066(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2016)0787&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2068(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2016)0705&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2016)0381&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2016)0588&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2064(INI)&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2243(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2271(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2145(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2100(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2103(INL)&l=en


PE638.713v04-00 16/22 DT\1185009NL.docx

NL

 Niet-wetgevingsadvies van IMCO "Een luchtvaartstrategie voor Europa"

 Niet-wetgevingsadvies van IMCO "Een 'new deal' voor energieconsumenten"

 Niet-wetgevingsadvies van IMCO "Groenboek over retail- en financiële diensten"

 Niet-wetgevingsadvies van IMCO "Europese Defensie-unie"

 Niet-wetgevingsadvies van IMCO "Mededingingsbeleid 2014"

 Niet-wetgevingsadvies van IMCO "Nieuwe uitdagingen en concepten voor de 
bevordering van toerisme in Europa"

 Niet-wetgevingsadvies van IMCO "Europees Semester voor coördinatie van het 
economisch beleid: uitvoering van de prioriteiten van 2014"

 Niet-wetgevingsadvies van IMCO "Mededingingsbeleid 2013"

 Niet-wetgevingsadvies van IMCO "De evaluatie van het kader voor economische 
governance: balans en uitdagingen"

 Niet-wetgevingsadvies van IMCO "Naar een hernieuwde consensus over de 
handhaving van intellectuele-eigendomsrechten: een EU-actieplan"

 Niet-wetgevingsadvies van IMCO "Het externe effect van het handels- en 
investeringsbeleid van de EU op publiek-private initiatieven in landen buiten de EU"

 Niet-wetgevingsadvies van IMCO "De gevolgen van de ontwikkelingen op de 
Europese defensiemarkten voor de veiligheids- en defensiecapaciteiten in Europa"

 Niet-wetgevingsadvies van IMCO "Programma voor gezonde en resultaatgerichte 
regelgeving (REFIT): stand van zaken en vooruitzichten"

 Niet-wetgevingsadvies van IMCO "De gevolgen van de ontwikkelingen op de 
Europese defensiemarkten voor de veiligheids- en defensiecapaciteiten in Europa"

 Niet-wetgevingsadvies van IMCO "Trans-Atlantisch Partnerschap voor handel en 
investeringen (TTIP)"

 Niet-wetgevingsadvies van IMCO "Harmonisatie van bepaalde aspecten van het 
auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappĳ.(INFOSOC)"

 Niet-wetgevingsadvies van IMCO "Europese energiezekerheidsstrategie"

 Niet-wetgevingsadvies van IMCO "De mogelijke uitbreiding van de bescherming van 
geografische aanduidingen door de Europese Unie tot niet-landbouwproducten"

 Niet-wetgevingsadvies van IMCO "Europees Semester voor coördinatie van het 
economisch beleid: uitvoering van de prioriteiten van 2015"

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2015)0598&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2323(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2056(INI)&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2052(INI)&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2015)0247&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2241(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2014/2059(INI)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2158(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2145(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2151(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2233(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2037(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2150(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2037(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2228(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2256(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2153(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2014)0469&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2210(INI)&l=en
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 Niet-wetgevingsadvies van IMCO "Onderhandelingen over de overeenkomst inzake 
de handel in diensten (TISA)"

 Niet-wetgevingsadvies van IMCO "Virtuele valuta"

 Niet-wetgevingsadvies van IMCO "Een nieuw op te stellen toekomstgerichte en 
innovatieve strategie voor handel en investeringen"

 Niet-wetgevingsadvies van IMCO "Richtlijn postdiensten"

 Niet-wetgevingsadvies van IMCO "Europees Semester voor coördinatie van het 
economisch beleid: uitvoering van de prioriteiten van 2016"

 Niet-wetgevingsadvies van IMCO "Vermindering van verontreinigende emissies van 
wegvoertuigen"

VI. Mondelinge vragen en ontwerpresoluties IMCO 

 Mondelinge vraag over de richtlijn radioapparatuur, 22 maart 2018

 Mondelinge vraag over "Naar een bloeiende data-economie", 2 maart 2016

 IMCO-advies over de ITRE-resolutie "Naar een bloeiende data-economie", 10 maart 
2016

 Resolutie van het Europees Parlement over de "Aanpak van de uitdagingen rond de 
tenuitvoerlegging van het EU-douanewetboek", 19 januari 2017

 Resolutie van het Europees Parlement "Emissiemetingen in de automobielsector", 
27 oktober 2015

 Mondelinge vraag over "Emissiemetingen in de automobielsector", 28 september 2015

VII. Toetsing wetgeving IMCO 

 Toetsing wetgeving IMCO betreffende de verordening medische hulpmiddelen, 21-22 
januari 2019

 Toetsing wetgeving IMCO betreffende de tenuitvoerlegging van de richtlijn erkenning 
van beroepskwalificaties en de Europese beroepskaart, 21-22 november 2018

 Toetsing wetgeving IMCO betreffende de richtlijn vuurwapens, 21-22 februari 2018

 Toetsing wetgeving betreffende de richtlijn radioapparatuur (2014/53/EU), 
21 november 2017 

 Toetsing wetgeving IMCO betreffende het Actieplan ter versterking van Solvit, 
25 september 2017

 Toetsing wetgeving IMCO betreffende het voorstel voor een besluit van de Unie over 
verschillen in de verklaringen, samenstelling en smaak van bepaalde producten op de 
centrale/oostelijke en westelijke markten van de EU, 22 juni 2017

 Toetsing wetgeving IMCO betreffende de richtlijnen inzake overheidsopdrachten 
2014, 2 mei 2017

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2233(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2007(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2105(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2010(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2101(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0012(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2018-000037_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2016-000040_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2612(RSP)&l=EN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/3024(RSP)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2865(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2015-000113_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-618.033+02+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-603.079+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-603.079+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
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 Toetsing wetgeving IMCO betreffende de uitvoering van Richtlijn 2016/1148 
houdende maatregelen voor een hoog gemeenschappelijk niveau van beveiliging van 
netwerk- en informatiesystemen in de Unie (NIS-richtlijn), 11 mei 2017

 Toetsing wetgeving IMCO betreffende de gereglementeerde beroepen in de EU, 
6 februari 2017

 Toetsing wetgeving IMCO betreffende de resultaten van de Europese consumententop 
2016 over de geschiktheidscontrole van het consumenten- en marketingrecht, 
28-29 november 2016

 Toetsing wetgeving IMCO betreffende de richtlijn radioapparatuur (2014/53/EU), 
9-10 november 2016

 Toetsing wetgeving IMCO betreffende Verordening (EU) nr. 305/2011 tot vaststelling 
van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten, 
9-10 november 2016

 Toetsing wetgeving IMCO betreffende het instrument ter evaluatie van de impact op 
de consument, 10-11 oktober 2016

 Toetsing wetgeving IMCO betreffende het scorebord consumentenmarkten 2016, 
10-11 oktober 2016

 Toetsing wetgeving IMCO betreffende Uw Europa - Advies (UEA), 14 juni 2016 

 Toetsing wetgeving IMCO betreffende het Speciaal Verslag van de Rekenkamer over 
de tenuitvoerlegging van de dienstenrichtlijn, 30 mei 2016

 Toetsing wetgeving IMCO betreffende overgangsregels voor enkele bepalingen van 
het douanewetboek van de Unie voor de gevallen waarin de relevante elektronische 
systemen nog niet operationeel zijn, 25 januari 2016 

 Toetsing wetgeving IMCO betreffende inbreuken, 10 december 2015

 Toetsing wetgeving IMCO betreffende bouwmaterialen, 7 december 2015

 Toetsing wetgeving IMCO betreffende de registratie van motorvoertuigen in de EU, 
10 december 2015

 Toetsing wetgeving IMCO betreffende overheidsopdrachten 2014, 9 november 2015

 Toetsing wetgeving IMCO betreffende PSC, 12 oktober 2015

 Toetsing wetgeving IMCO betreffende onderwerpen in verband met 
Volkswagenemissies, 12 oktober 2015

 Toetsing wetgeving IMCO betreffende inbreuken in de interne markt, 12 oktober 2015

 Toetsing wetgeving IMCO betreffende GH-DWU, 22-23 september 2015

 Toetsing wetgeving IMCO betreffende betalingsachterstand, 23 juni 2015

 Toetsing wetgeving IMCO betreffende de omzetting van Richtlijn 2013/55/EU tot 
wijziging van de richtlijn erkenning beroepskwalificaties, 6 mei 2015

 Toetsing wetgeving IMCO betreffende de omzetting van de nieuwe richtlijnen inzake 
overheidsopdrachten, 23 april 2015

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-604.662+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-604.662+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-604.662+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-569.851+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-557.119+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-557.119+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-554.705+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-554.705+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
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 Toetsing wetgeving IMCO betreffende de tenuitvoerlegging van de ODR-verordening: 
het ODR-platform, 7 december 2015 

 Toetsing wetgeving IMCO betreffende de tenuitvoerlegging van de ODR-verordening: 
het ODR-platform, 23 april 2015 

 Toetsing wetgeving IMCO betreffende de tenuitvoerlegging van de ODR-verordening: 
het ODR-platform, 3 maart 2015

VIII. Gestructureerde dialoog IMCO

Gedurende de achtste zittingsperiode heeft de IMCO-commissie in het kader van de 
gestructureerde dialoog gedachtewisselingen gehouden met de volgende commissarissen:

 Elżbieta Bieńkowska, Europees commissaris voor Interne Markt, Industrie, 
Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf

 Mariya Gabriel, Europees commissaris voor Communicatienetwerken, Inhoud en 
Technologie

 Pierre Moscovici, Europees commissaris voor Economische en Financiële Zaken, 
Belastingen en Douane

 Vĕra Jourová, Europees commissaris voor Justitie, Consumentenzaken en 
Gendergelijkheid.

IX. Openbare hoorzittingen en workshops IMCO

 Openbare hoorzitting CONT-IMCO over de bestrijding van douanefraude, 8 april 
2019

 Openbare hoorzitting IMCO over harmonisatie als beginsel voor wetgeving inzake de 
interne markt, 22 januari 2019 

 Openbare hoorzitting IMCO over impact en de stand van uitvoering van de richtlijn 
betalingsachterstand in de lidstaten, 12 juli 2018 

 Openbare hoorzitting IMCO over betere handhaving en modernisering van de regels 
voor consumentenbescherming in de EU, 11 juli 2018

 Openbare hoorzitting IMCO over de aanpak van oneerlijke handelspraktijken in de 
betrekkingen tussen bedrijven (B2B) in de online-omgeving, 19 juni 2018

 Openbare hoorzitting IMCO over het horizontale regelgevingskader van de EU voor 
de verwijdering van illegale inhoud in de digitale interne markt, 19 juni 2018

 Openbare hoorzitting IMCO over het goederenpakket, 21 maart 2018

 Openbare hoorzitting IMCO over de Europese e-kaart voor diensten, 21 juni 2017

 Openbare hoorzitting IMCO over het Europees wetboek voor elektronische 
communicatie, 21 maart 2017

 Openbare hoorzitting IMCO over Europese normen voor de 21e eeuw, 26 januari 2017

 Openbare hoorzitting IMCO over de herziening van de verordening betreffende 
samenwerking met betrekking tot consumentenbescherming, 9 november 2016

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-554.714+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-554.714+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20190328CHE06241
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20190109CHE05561
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20190109CHE05561
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20180705CHE04621
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20180705CHE04621
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20180706CHE04661
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20180706CHE04661
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20180613CHE04322
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20180613CHE04322
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20180613CHE04321
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20180613CHE04321
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20180315CHE03661
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20170613CHE01901
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20170316CHE01122
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20170316CHE01122
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20170120CHE00781
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20161108CHE00261
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20161108CHE00261
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 Openbare hoorzitting IMCO "Contractual Relations and Consumer Remedies in the 
Digital Sphere", 24 mei 2016

 Openbare hoorzitting IMCO "How to make defence procurement work better for the 
Single Market?", 21 april 2016

 Openbare hoorzitting IMCO-INTA "Public Procurement - Challenges and 
Opportunities for the EU and the US", 20 april 2016

 Openbare hoorzitting IMCO over de herziening van de richtlijn vuurwapens, 15 maart 
2016

 Openbare hoorzitting IMCO over de strategie voor de interne markt, 23 februari 2016

 Openbare hoorzitting IMCO over niet-tarifaire belemmeringen voor het 
handelsverkeer in de interne markt, 14 januari 2016

 Openbare hoorzitting IMCO-INTA "EEA-Switzerland: Obstacles with regard to the 
full implementation of internal market", 7 mei 2015

 Openbare hoorzitting IMCO-INTA "TTIP: Challenges and Opportunities for the 
Internal Market", 24 februari 2015

 Openbare hoorzitting IMCO "Why Europe needs a legal framework for customs 
sanctions", 22 januari 2015

 Openbare hoorzitting IMCO "The impact of the TTIP in the internal market", 17 maart 
2014

Beleidsondersteunende afdeling A heeft de volgende workshops georganiseerd: Economisch 
en wetenschappelijk beleid voor de commissie IMCO:

 Workshop over de typegoedkeuringsvereisten voor motorvoertuigen, november 2018

 Workshop over verbetering van het concurrentievermogen van de interne markt, 
oktober 2018

 Wrkshop over de bijdrage van de interne markt en consumentenbescherming aan 
groei, juli 2018

 Workshop "Free Flow of Data Regulation - a cornerstone of the Digital Single 
Market", februari 2018

 Workshop over het pakket strategie inzake overheidsopdrachten, februari 2018

 Workshop over hervorming van de professionele dienstverlening, juli 2017 

 Workshop over de gevolgen van Brexit, februari 2017

 Workshop over de deeleconomie, november 2016

 Workshop over hervorming van de interne markt voor bemestingsproducten, oktober 
2016 

 Workshop "Relations between franchisors & franchisees: regulatory framework & 
current challenge", juli 2016 

 Workshop over oneerlijke handelspraktijken tussen ondernemingen in de 

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20160524CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20160524CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20160421CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20160421CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20160420CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20160420CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20160315CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20160223CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20160114CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20160114CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20150507CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20150507CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20150210CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20150210CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20150129CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20150129CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20140225CHE79924
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-workshops.html?id=20180907WKS01861
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-workshops.html?id=20180907WKS01861
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-workshops.html?id=20180703WKS01801
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-workshops.html?id=20180703WKS01801
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-workshops.html?id=20180208WKS01341
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-workshops.html?id=20180208WKS01341
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-workshops.html?id=20180206WKS01321
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-workshops.html?id=20170607WKS00601
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-workshops.html?id=20170214WKS00341
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-workshops.html?id=20161019WKS00001
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-workshops.html?id=20161012CHE00122
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-workshops.html?id=20160712CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-workshops.html?id=20160712CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-workshops.html?id=20150313CHE00121
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voedselvoorzieningsketen, maart 2015

 Workshop "Building blocks of the Ubiquitous Digital Single Market", november 2014

X. Dienstreizen, delegaties en andere evenementen 

 Dienstreis IMCO Griekenland (haven van Piraeus, Kreta), 17-19 december 2018

 Dienstreis IMCO Japan (Tokyo - Kyoto), 17-21 september 2018

 Dienstreis IMCO China (Shanghai en Guangzhou), 17-19 juli 2018

 Dienstreis IMCO Italië (Florence en Livorno), 4-6 april 2018 

 Dienstreis IMCO Spanje (Madrid), 12-14 februari 2018

 Bezoek delegatie IMCO Canada (Ottawa), 17-21 juli 2017

 Bezoek delegatie IMCO Verenigde Staten (Washington, DC), 19-21 september 2017

 Dienstreis IMCO Estland (Tallin), 19-21 april 2017 

 Bezoek delegatie IMCO India (Mumbai en New Delhi), 21-23 februari 2017 

 Bezoek delegatie IMCO Mexico (Cancun), 6-9 december 2016

 Bezoek delegatie IMCO Zwitserland (Genève), 31 oktober 2016

 Dienstreis IMCO Verenigd Koninkrijk, 21-23 september 2016

 Bezoek delegatie IMCO Mexico, 20-23 juni 2016

 Dienstreis IMCO Letland, 16-17 februari 2015

 Bezoek delegatie IMCO Nederland, 5 en 6 november 2015

 Bezoek delegatie IMCO Verenigde Staten (Silicon Valley), 21-23 juli 2015

Werkgroepen IMCO:

 Werkgroep Digitale interne markt 

De werkgroep is gedurende de achtste zittingsperiode van het Europees Parlement in 
totaal 17 bij elkaar gekomen. Tijdens deze bijeenkomsten hebben de leden van IMCO 
gesproken over een aantal voor de digitale interne markt belangrijke onderwerpen, 
zoals e-handel, geoblocking, kunstmatige intelligentie, fake news, mededinging en 
keuze voor de consument. Voor aanvullende gedetailleerde informatie over deze 
onderwerpen zie hier.

Overige werkgroepen:

 Werkgroep Juridische vraagstukken in verband met robotica

 Werkgroep Hervorming intellectuele eigendomsrechten en auteursrecht

 Werkgroep Digitale Unie 

 Werkgroep Gevolgen van digitalisering, robotica en kunstmatige intelligentie voor de 
arbeidsmarkt

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-workshops.html?id=20150313CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-workshops.html?id=20141030CHE92286
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-632.968+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-629.644+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-627.737+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-621.972+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-619.265+03+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-615.439+03+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-605.929+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-601.155+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-585.759+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/imco/cr/1052/1052911/1052911en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-571.708+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-567.663+02+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/subject-files.html?id=20130307CDT62446
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/163940/Summary%20of%20meetings%20-%208th%20Term.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/subject-files.html?id=20150504CDT00301
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20141216IPR02126/legal-affairs-new-working-group-on-ipr-and-copyright-reform
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/empl/subject-files.html?id=20160114CDT00461
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/empl/subject-files.html?id=20160114CDT00461
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Andere evenementen en activiteiten: 

 Conferentie IMCO: "Training SMEs Consumer Law - EP pilot project: taking stock 
and follow up”, 27 november 2018

 "Retail Market Roundtable", 15 februari 2016

 Intercommissienetwerk inzake de uitvoering van het VN-Verdrag betreffende de 
rechten van personen met een handicap

 Netwerk voor gendermainstreaming

 MFK-netwerk 

 Netwerk verzoekschriften

 INTA-monitoringgroep voor de VS betreffende de TTIP-onderhandelingen

 Forum op hoog niveau voor een beter functionerende voedselvoorzieningsketen - 
mechanisme voor feedback van de Commissie

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-other.html?id=20181114EOT03341
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-other.html?id=20181114EOT03341
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20160215CHE00121

