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Bijlage 2: Kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingsonderhandelingen 
 

Titel Document  Korte beschrijving Stand van Zaken 
Voorstel voor Verordening 
Health Technology 
Assessment  

 
 

COM (2018) 
51 

 

Het voorstel gaat over de 
gezamenlijke (klinische) 
beoordeling van de meerwaarde 
van geneesmiddelen en 
medische hulpmiddelen ten 
opzichte van bestaande 
behandelingen via een HTA-
assessment 

 

Het Portugese VZS beoogt op 
korte termijn de afronding 
van de onderhandelingen 
over de conceptverordening 
in de Raad.  

Voorstel voor de 
financiering en regulering 
van het Europees Parlement 
en de Raad inzake het 
Europees Solidariteitscorps 
voor de periode 2021-2027 

 
 

COM (2018) 
230   

Financiering voor het Europees 
Solidariteitscorps in het kader 
van het MFK 

In december 2020 is politiek 
akkoord bereikt. Formele 
afhandeling zal nog enige tijd 
duren i.v.m. juridisch-
linguistische en andere 
administratieve procedures. 
Naar verwachting zal dit in 
de eerste helft van 2021 
worden afgerond. 

Voorstel voor verordening 
tot vaststelling van een 
actieprogramma voor de 
Unie op het gebied van 
gezondheid voor de periode 
2021-2027  

COM (2020) 
405  

Zogenaamde EU4Health-
programma; eigenstandig 
gezondheidsprogramma dat 
zowel kijkt naar herstel na 
COVID19 als structurele 
samenwerking  

In december 2020 is politiek 
akkoord bereikt. Formele 
afhandeling zal nog enige tijd 
duren i.v.m. juridisch-
linguistische en andere 
administratieve procedures. 
Naar verwachting zal dit in 
de eerste helft van 2021 
worden afgerond.  

Voorstel voor verordening 
betreffende een grotere rol 
van het Europees 
Geneesmiddelenagentschap 
inzake crisisparaatheid en –
beheersing op het gebied 
van geneesmiddelen en 
medische hulpmiddelen.  

COM(2020)7
25 

Voorstel voor wijziging van het 
EMA-mandaat 

Portugees voorzitterschap zal 
starten met eerste lezing in 
Raad 

Voorstel voor verordening 
tot wijziging van 
Verordening nr 851/2004 tot 
oprichting van een Europees 
Centrum voor 
ziektepreventie en - 
bestrijding 

COM(2020)7
26 

Voorstel voor wijziging van het 
ECDC-mandaat 

Eerste lezing in Raad gestart 
onder Duits voorzitterschap, 
wordt onder Portugees 
voorzitterschap voortgezet.  

Voorstel voor verordening 
inzake ernstige 
grensoverschrijdende 
bedreigingen van de 
gezondheid en houdende 
intrekking van Besluit nr 
1082/2013/EU 

COM(2020)7
27 

Aanpassing van de systematiek 
voor voorbereiding op en 
bestrijding van ernstige 
grensoverschrijdende 
gezondheidsbedreigingen. 

Eerste lezing in Raad is nog 
niet aangevangen.  

 
 


