Presentatie van het
steunpakket jeugdwerkloosheid en Europese
vaardighedenagenda

Presentatie van
de waterstof
strategie en de
EU-strategie
integratie
energie
systemen

18

19

Het VK verlaat
de EU

03

Presentatie
nieuwe methode
voor toetredings
onderhandelingen
met de EU

31.01.2020

14.01.2020

11.12.2019

01.12.2019

S T A R T

Akkoord EUleiders over het
herstelplan en het
MFK voor
2021-2027

Ondertekening
eerste
contract met
farmaceutisch
bedrijf voor
aankoop
coronavaccins

20

08

Goedkeuring
van een nieuwe
strategie
voor gender
gelijkheid
2020-2025

21 22
Presentatie van het
allereerste EU-actieplan
tegen racisme

07

Goedkeuring
van de Europese
klimaatwet

van een pakket
digitale financiën

Europese
Commissie
keurt eerste
veilige en
doeltreffende
vaccin tegen
corona goed

35

Eerste Europeanen
gevaccineerd tegen
corona

36

2021
Europees
Jaar van de
spoorwegen

25

07.10.2020

26

14.10.2020

27.10.2020

11.11.2020

34

Goedkeuring van een
nieuwe strategie voor
chemische stoffen

Commissie lanceert 38
de ontwerpfase van
het Nieuw Europees
Bauhaus

37

23
24

Goedkeuring
economisch en
investeringsplan
voor de Westelijke
Balkan

Goedkeuring
van een
10-jarig plan
om Roma in de
EU te helpen

Voorstel voor
een nieuwe
agenda
voor het
Middellandse
Zeegebied

39

09.02.2021

Presentatie
van wetten
over digitale
diensten en
digitale
markten

Na de start
van SURE
in april is
de eerste
uitbetaling
verricht

18.01.2021

33

27

01.01.2021

Presentatie van het
actieplan Europese
democratie

Lancering van
de nieuwe
consumentenagenda

27.12.2020

02.12.2020
Voorstel nieuwe
trans-Atlantische
agenda voor
mondiale
samenwerking

21.12.2020

25.11.2020

03.12.2020

31
32

29 28

11.11.2020

Presentatie
van het
genderactieplan

Eerste
stappen op
weg naar
een Europese
gezondheidsunie

15.12.2020

12.11.2020

Presentatie van de allereerste
EU-strategie voor gelijkheid
van LHBTIQ’ers

05

Presentatie
van het nieuwe
migratie- en
Goedkeuring
asielpact

24.09.2020
06.10.2020
30

04

Publicatie van
de agenda over
de digitale
toekomst van
Europa

06

04.03.2020

Goedkeuring
van een brede
EU-strategie
voor Afrika

05.03.2020

Goedkeuring
van een nieuwe
industriestrategie

09

09.03.2020

10

10.03.2020

04.05.2020

07.05.2020
17

02

Commissie stelt voor om
de HERA Incubator op te
richten

40

17.02.2021

16

Presentatie
investeringsplan
Europese
Green Deal en
mechanisme voor
een rechtvaardige
transitie

23.09.2020

Lancering EUstrategie voor
de rechten van
slachtoffers
2020-2025

Maatregelen
tegen het
coronavirus

18.09.2020

Presentatie
EU-vaccinstrategie

Donorconferentie
over de wereldwijde
coronarespons

27.08.2020

17.06.2020

11

01

05.02.2020
19.02.2020

21.07.2020

27.05.2020

Goedkeuring
actieplan tegen
witwassen en
terrorisme
financiering

01.07.2020

14

24.06.2020

Presentatie
NextGenerationEU
15

12

08.07.2020

Goedkeuring EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030
en “van boer tot bord”strategie

20.05.2020

13

Lancering van de
Europese Green Deal

MARCH 2020

COMMISSIE-VON DER
LEYEN 101 EVENTS

Commissie-Von der
Leyen treedt aan

Presentatie
strategie 20212030 voor rechten
van mensen met een
handicap
03.03.2021

04.03.2021

Presentatie
van de nieuwe
Schengenstrategie

55

56

57
Digitaal EUcoronacertificaat wordt
in gebruik genomen

Goedkeuring
van het
“Fit for
55”-pakket

Plan voor een Europese 44 43
kindergarantie

58

09.03.2021

24.03.2021

45
Presentatie
van een
actieplan voor
de ontwikkeling
van biologische
landbouw

25.03.2021

46

14.04.2021

15.04.2021

Voorstel voor
een kader
voor een
betrouwbare en
veilige Europese
digitale
identiteit

Presentatie
van een EUstrategie om de
georganiseerde
misdaad en
mensenhandel te
bestrijden

16.07.2021

54

21.04.2021

05.05.2021

Oprichting van het
Europees openbaar
ministerie

18.05.2021

53
Goedkeuring
van een
mededeling over
belastingen
voor bedrijven
in de 21e eeuw

47

14.07.2021

Presentatie van
een nieuwe aanpak
voor een duurzame
blauwe economie

Afronding van
de onderhandelingen over
een nieuw
akkoord tussen
de EU en de
ACS-landen

01.07.2021

17.05.2021

48
Voorstel voor nieuwe
regels en acties voor
de kwaliteit van
kunstmatige intelligentie

03.06.2021

12.05.2021

52

49

02.06.2021

51

09.05.2021

Goedkeuring van
EU-actieplan
“Verontreiniging
van lucht, water en
bodem naar nul”

Presentatie
van de
bijgewerkte
industriestrategie

01.06.2021

Start van de Conferentie 50
over de toekomst van
Europa

Presentatie
van de EUbosstrategie

59

Voorstel voor een
universele oplader
voor elektronische
apparaten

64

Uitgifte van
de eerste
groene
obligatie

63

62

60
61

Goedkeuring van
de mededeling
over Europese
missies

Presentatie van de
allereerste EU-strategie
tegen antisemitisme

05.10.2021

Presentatie
van het
noordpool
beleid van de
EU

12.10.2021

65
Wet om ontbossing door de
EU en afvaltransporten in
te dammen en nieuwe EUbodemstrategie

13.10.2021

66

17.11.2021

Voorstellen voor
transparantie en
gerichte politieke
reclame en
maatregelen om
bedrijven meer
kapitaal aan te
laten trekken

25.11.2021

Lancering van de Global 67
Gateway

01.12.2021

68

09.12.2021

Presentatie
van een
actieplan om de
Europese sociale
economie te
helpen floreren

09.12.2021
14.12.2021

95

Goedkeuring noodplan 96
om het vervoer in de EU
in tijden van crisis te
beschermen

Voorstel voor
nieuwe regels op
het gebied van de
circulaire economie
om duurzame
producten de norm
in de EU te maken

86

Voorstel voor mogelijke
85 84
oplossingen om hoge
energieprijzen te
drukken met collectieve
gasaankopen en minimumverplichtingen voor
gasopslag

Voorstel
voor een
nieuwe
dataverordening

25.02.2022

79

23.02.2022

78

15.02.2022

Presentatie
van het
Europees
defensiepakket

Presentatie van
maatregelen
om de
wereldwijde
voedselzekerheid te
verbeteren

Goedkeuring
van het eerste
sanctiepakket
na de Russische
agressie tegen
Oekraïne

Akkoord
over het
strategisch
kompas

80

Activering
van de richtlijn
“tijdelijke
bescherming” voor
vluchtelingen uit
Oekraïne

02.03.2022

81

08.03.2022

82

Voorstel EU-brede regels
tegen geweld tegen
vrouwen en huiselijk
geweld

83

21.03.2022

Donorconferentie
87
“Stand up for Ukraine”

77

08.02.2022

18.01.2022

Voorstel voor
een Europese
chipverordening

23.03.2022

88

76

23.03.2022

30 jaar
humanitaire
hulp en civiele
bescherming

Nieuwe
initiatieven om
universiteiten
in de EU klaar
te stomen voor
de toekomst

30.03.2022

89

01.01.2022

01.01.2022
Voorstel voor nieuw
beleid inzake legale
migratie

75

09.04.2022

90

Start
Europees
Jaar van de
jeugd

SCAN en PLAY

Test uw kennis over de belangrijkste initiatieven van de Commissie-Von der
Leyen tijdens haar mandaat. Scan de QR-code om de vragen en instructies van
het spel te downloaden.

97
Voorstel om schending
van sancties strafbaar
te stellen en vermogen
van personen die de
sancties overtreden en
van andere criminelen te
bevriezen en in beslag te
nemen

Politiek akkoord over
genderevenwicht in
raden van bestuur

98

De praktijkcode
tegen
desinformatie
wordt versterkt
en uitgebreid

99

Politiek akkoord
over een wet om
verstoringen door
buitenlandse
subsidies op de
interne markt aan
te pakken

100 101

19.07.2022

Presentatie
van een
strategisch
partnerschap met de
Golfstaten

30.06.2022

94

16.06.2022

Analyse van
hiaten in defensieinvesteringen en
voorstellen voor een
betere industriële
en techno-logische
basis van de Europese
defensie

07.06.2022

93

18.09.2020

Presentatie
REPowerEU

23.05.2022

Voorstel voor nieuwe
EU-wetgeving om online
seksueel misbruik van
kinderen te voorkomen
en te bestrijden

23.05.2022

09.05.2022
11.05.2022

18.05.2022

92

20 jaar eurobriefjes en 74
-munten in onze zak

18.05.2022

91

Lancering van
de Europese
ruimte voor
gezondheidsdata

73

20.04.2022

Conferentie over
de toekomst van
Europa presenteert
haar eindverslag

Voorstel nieuw
EU-kader om
gasmarkten
koolstofarmer te
maken, waterstof
te promoten en
methaanemissies te
verminderen

27.04.2022

72

15.12.2021

Voorstel om
het Schengengebied
veerkrachtiger
te maken

03.05.2022

Voorstel om de
vervoerssystemen van de
EU te moderniseren

18.05.2022

71

14.12.2021

70

09.12.2021

Voorstel voor betere
arbeidsom-standigheden
voor mensen die via
digitale platforms
werken

Voorstel om
haatzaaiende
uitlatingen en
haatmisdrijven
als EUmisdrijven aan
te merken

42

Presentatie van het
actieplan voor de
Europese pijler van
sociale rechten

Presentatie
van de digitale
streefcijfers
van de EU voor
2030

23.09.2021
29.09.2021
69

41

Start van de
toetredingsonderhandelingen met
Albanië
en NoordMacedonië

