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Commissie Commissievoorstel 

Geprioriteerd door 

Commissies EZ en IMRO 

COM(2017)54/F1 CLIMA (DG Klimaat)  

03/02/2017 

Voorstel voor een verordening 

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES 

PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van 

Richtlijn 2003/87/EG om de huidige beperkingen van het 

toepassingsgebied voor luchtvaartactiviteiten voort te 

zetten en de tenuitvoerlegging van een wereldwijde 

marktgebaseerde maatregel vanaf 2021 voor te bereiden 

PDF (Nederlands) 

Commissie BDO JOIN(2017)5/F1 EEAS (Europese dienst voor extern 

optreden)  

03/02/2017 

Voorstel voor een besluit 

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD 

betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie 

moet worden ingenomen in de Samenwerkingsraad die is 

ingesteld in het kader van de versterkte partnerschaps- en 

samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en 

haar lidstaten en de Republiek Kazachstan, met betrekking 

tot de werkafspraken van de Samenwerkingsraad, het 

Samenwerkingscomité en de gespecialiseerde subcomités 

en andere organen 

PDF (Nederlands) 

Commissie BDO en EZ COM(2017)65/F1 TAXUD (DG Belastingen en Douane-

unie) 

08/02/2017 

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het 

door de Europese Unie in de Gemengde Commissie EU-

Mexico in te nemen standpunt ten aanzien van wijzigingen 

van bijlage III bij Besluit nr. 2/2000 van de Gezamenlijke 

Raad EG-Mexico van 23 maart 2000 betreffende de 

definitie van het begrip "producten van oorsprong" en 

methoden van administratieve samenwerking  

PDF (Nederlands) 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/NL/COM-2017-54-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f55b9e87-ea0f-11e6-ad7c-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f55b9e87-ea0f-11e6-ad7c-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_1&format=PDF


Commissie BDO en EZ COM(2017)64/F1 TAXUD (DG Belastingen en Douane-

unie)  

08/02/2017 

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het 

door de Europese Unie in de Gemengde Commissie EU-

Mexico in te nemen standpunt ten aanzien van wijzigingen 

van bijlage III bij Besluit nr. 2/2000 van de Gezamenlijke 

Raad EG-Mexico van 23 maart 2000 betreffende de 

definitie van het begrip "producten van oorsprong" en 

methoden van administratieve samenwerking  

PDF (Nederlands) 

Commissie EZ COM(2017)67/F1 TRADE (DG Handel)  

07/02/2017 

Autonome handeling 

JAARLIJKSE EVALUATIE DOOR DE COMMISSIE van de 

jaarlijkse activiteitenverslagen van de lidstaten inzake 

exportkredieten in de zin van Verordening (EU) 

nr. 1233/2011  

PDF (Nederlands) 

Commissie IMRO en EZ COM(2017)63/F1 ENV (DG Milieu)  

06/02/2017 

Mededeling van de Commissie voor de instellingen 

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES 

PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN 

SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S EU-

evaluatie van de tenuitvoerlegging van het milieubeleid: 

Gemeenschappelijke uitdagingen en hoe inspanningen te 

bundelen om betere resultaten te realiseren  

PDF (Nederlands) 

Commissie FIN COM(2017)61/F1 TAXUD (DG Belastingen en Douane-

unie)  

07/02/2017 

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD 

waarbij de Republiek Estland wordt gemachtigd een 

bijzondere maatregel toe te passen die afwijkt van artikel 

287 van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het 

gemeenschappelijke stelsel van belasting over de 

toegevoegde waarde  

PDF (Nederlands) 

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:637131b7-edf2-11e6-ad7c-01aa75ed71a1.0005.02/DOC_1&format=PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/NL/COM-2017-67-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/NL/COM-2017-63-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/NL/COM-2017-61-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF


Commissie I&A/JBZ COM(2017)72/F1 HOME (DG Migratie en Binnenlandse 

Zaken) 

06/02/2017 

Voorstel voor een besluit 

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be 

adopted, on behalf of the European Union, in the sixtieth 

session of the Commission on Narcotic Drugs on the 

scheduling of substances under the Single Convention on 

Narcotic Drugs of 1961 as amended by the 1972 Protocol 

and the Convention on Psychotropic Substances of 1971 

PDF (Engels) 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f4e2e204-ec4f-11e6-ad7c-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF

