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Commissie Commissievoorstel 

Commissie I&A/JBZ COM(2016)220/F1  HOME (DG Migratie en 

Binnenlandse Zaken) 12/04/2016  

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE 

COUNCIL Assessment of Greece's Action Plan to remedy 

the serious deficiencies identified in the 2015 evaluation 

on the application of the Schengen acquis in the field of 

management of the external border  

PDF (Engels)  

Commissie I&A/JBZ COM(2016)209/F1  HOME (DG Migratie en 

Binnenlandse Zaken) 08/04/2016  

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES 

PARLEMENT overeenkomstig artikel 294, lid 6, van het 

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 

over het Standpunt van de Raad in eerste lezing met het 

oog op de vaststelling van een verordening van het 

Europees Parlement en de Raad betreffende het 

Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking 

op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en tot 

vervanging en intrekking van de Besluiten 

2009/371/JBZ, 2009/934/JBZ, 2009/935/JBZ, 

2009/936/JBZ en 2009/968/JBZ van de Raad   

PDF (Nederlands)  

Commissie I&A/JBZ en 

BDO 

COM(2016)221/F1  HOME (DG Migratie en 

Binnenlandse Zaken) 12/04/2016  

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE 

EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL State of 

play and the possible ways forward as regards the 

situation of non-reciprocity with certain third countries 

in the area of visa policy   

PDF (Engels)  

Commissie I&A/JBZ en 

BDO 

COM(2016)193/F1  HOME (DG Migratie 

en Binnenlandse Zaken) 08/04/2016  

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de 

sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie 

en de Federale Staten van Micronesia inzake de 

vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf   

PDF (Nederlands)  

Commissie I&A/JBZ en 

BDO 

COM(2016)192/F1  HOME (DG Migratie 

en Binnenlandse Zaken) 08/04/2016  

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de 

ondertekening, namens de Europese Unie, en de 

voorlopige toepassing van de overeenkomst tussen de 

Europese Unie en de Federale Staten van Micronesia 

inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort 

verblijf   

PDF (Nederlands)  

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-220-EN-F1-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/NL/1-2016-209-NL-F1-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-221-EN-F1-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/NL/1-2016-193-NL-F1-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/NL/1-2016-192-NL-F1-1.PDF


Commissie I&A/JBZ en 

BDO 

COM(2016)191/F1  HOME (DG Migratie 

en Binnenlandse Zaken) 08/04/2016  

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de 

ondertekening, namens de Europese Unie, en de 

voorlopige toepassing van de overeenkomst tussen de 

Europese Unie en Tuvalu inzake de vrijstelling van de 

visumplicht voor kort verblijf   

PDF (Nederlands)  

Commissie I&A/JBZ en 

BDO 

COM(2016)190/F1  HOME (DG Migratie 

en Binnenlandse Zaken) 08/04/2016  

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de 

sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie 

en Tuvalu inzake de vrijstelling van de visumplicht voor 

kort verblijf  

PDF (Nederlands)  

Commissie I&A/JBZ en 

BDO 

COM(2016)189/F1  HOME (DG Migratie 

en Binnenlandse Zaken) 08/04/2016  

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de 

sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie 

en de Salomonseilanden inzake de vrijstelling van de 

visumplicht voor kort verblijf   

PDF (Nederlands)  

Commissie I&A/JBZ en 

BDO 

COM(2016)188/F1  HOME (DG Migratie 

en Binnenlandse Zaken) 08/04/2016  

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de 

sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie 

en de Republiek der Marshalleilanden inzake de 

vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf   

PDF (Nederlands)  

Commissie I&A/JBZ en 

BDO 

COM(2016)187/F1  HOME (DG Migratie 

en Binnenlandse Zaken) 08/04/2016  

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de 

ondertekening, namens de Europese Unie, en de 

voorlopige toepassing van de overeenkomst tussen de 

Europese Unie en de Salomonseilanden inzake de 

vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf  

PDF (Nederlands)  

Commissie I&A/JBZ en 

BDO 

COM(2016)186/F1  HOME (DG Migratie 

en Binnenlandse Zaken) 08/04/2016  

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de 

ondertekening, namens de Europese Unie, en de 

voorlopige toepassing van de overeenkomst tussen de 

Europese Unie en de Republiek der Marshalleilanden 

inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort 

verblijf  

PDF (Nederlands)  

Commissie BDO JOIN(2016)8/F1  EEAS (Europese dienst voor extern optreden)   

14/04/2016  

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD 

betreffende de ondertekening namens de Europese Unie 

en de voorlopige toepassing van de kaderovereenkomst 

tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en 

Australië, anderzijds   

PDF (Nederlands) 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/NL/1-2016-191-NL-F1-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/NL/1-2016-190-NL-F1-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/NL/1-2016-189-NL-F1-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/NL/1-2016-188-NL-F1-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/NL/1-2016-187-NL-F1-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/NL/1-2016-186-NL-F1-1.PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1460710085788&uri=JOIN:2016:8:FIN


Commissie BDO JOIN(2016)6/F1  EEAS (Europese dienst voor extern optreden)   

14/04/2016  

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD 

betreffende de ondertekening namens de Europese Unie 

en de voorlopige toepassing van de 

partnerschapsovereenkomst op het gebied van 

betrekkingen en samenwerking tussen de Europese Unie 

en haar lidstaten, enerzijds, en Nieuw-Zeeland, 

anderzijds  

PDF (Nederlands) 

Commissie FIN 

E160011 

COM(2016)198/F1  FISMA (DG Financiële 

Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie) 

13/04/2016  

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN 

PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 

2013/34/EU as regards disclosure of income tax 

information by certain undertakings and branches   

PDF (Engels)  

Commissie IMRO COM(2016)183/F1  MOVE (DG Mobiliteit en 

Vervoer)   

08/04/2016  

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake het 

standpunt dat namens de Europese Unie moet worden 

ingenomen over een internationaal instrument dat moet 

worden opgesteld door de organen van de ICAO en dat 

tot doel heeft vanaf 2020 één mondiale 

marktgebaseerde maatregel toe te passen om de 

emissies van de internationale luchtvaart aan te pakken  

PDF (Nederlands)  

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1460710162918&uri=JOIN:2016:6:FIN
https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e160011_voorstel_voor_een
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-198-EN-F1-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/NL/1-2016-183-NL-F1-1.PDF

