
Overzicht van nieuwe Europese voorstellen 

13 juli 2018 - 7 september 2018 

 

 

Commissie Commissievoorstel 

Commissie BDO JOIN(2018)25/F1 

EEAS (Europese dienst voor extern optreden) 

13/08/2018 

Voorstel voor een besluit 

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot 

vaststelling van het door de Europese Unie in te nemen 

standpunt in de Gemengde Commissie die is opgericht bij de 

kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, 

enerzijds, en Australië, anderzijds, over de vaststelling van 

besluiten met betrekking tot het reglement van orde van de 

Gemengde Commissie en de vaststelling van de mandaten van 

de subcommissies en werkgroepen 

PDF (Nederlands) 

Commissie BDO JOIN(2018)24/F1 

EEAS (Europese dienst voor extern optreden) 

24/07/2018 

Voorstel voor een besluit 

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD 

betreffende het namens de Europese Unie in te nemen 

standpunt in de Samenwerkingsraad die is ingesteld bij de 

partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de 

Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de 

Republiek Azerbeidzjan, anderzijds, met betrekking tot de 

vaststelling van de prioriteiten van het partnerschap EU-

Azerbeidzjan 

PDF (Nederlands) 

Commissie BDO JOIN(2018)21/F1 

EEAS (Europese dienst voor extern optreden) 

13/07/2018 

Voorstel voor een besluit 

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot 

vaststelling van het standpunt dat namens de Europese Unie 

dient te worden ingenomen in het Gemengd Comité dat is 

opgericht bij de Kaderovereenkomst inzake een breed 

partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en 

haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek 

Vietnam, anderzijds, over de vaststelling van het reglement van 

orde van het Gemengd Comité en de oprichting van subcomités 

en gespecialiseerde werkgroepen en de vaststelling van de 

mandaten ervan 

PDF (Nederlands) 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:aebdf738-9ee3-11e8-99ee-01aa75ed71a1.0011.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:dfa86d92-8f21-11e8-8bc1-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:15c24135-8683-11e8-ac6a-01aa75ed71a1.0010.02/DOC_1&format=PDF


Commissie BDO COM(2018)580/F1 

TRADE (DG Handel) 

10/08/2018 

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het 

standpunt dat namens de Europese Unie moet worden 

ingenomen in het Comité voor handel en duurzame ontwikkeling 

van de CETA, dat is ingesteld bij de Brede Economische en 

Handelsovereenkomst tussen Canada, enerzijds, en de Europese 

Unie en haar lidstaten, anderzijds, met betrekking tot de 

opstelling van lijsten van personen die bereid zijn om te 

fungeren als panellid als bedoeld in hoofdstuk 23 en 

hoofdstuk 24 van de overeenkomst 

PDF (Nederlands) 

Commissie BDO COM(2018)575/F1 

DEVCO (DG Internationale Samenwerking en Ontwikkeling) 

06/08/2018 

Mededeling van de Commissie voor de instellingen 

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET 

EUROPEES PARLEMENT Deelname van de Europese Unie als 

permanente waarnemer aan de Pacifische Gemeenschap(SPC) 

PDF (Nederlands) 

Commissie BDO COM(2018)546/F1 

TRADE (DG Handel) 

23/07/2018 

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de 

toetreding van Samoa tot de tussentijdse 

partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, 

enerzijds, en de staten in de Stille Oceaan, anderzijds 

PDF (Nederlands) 

Commissie BDO COM(2018)542/F1 

TRADE (DG Handel) 

19/07/2018 

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het 

standpunt dat namens de Europese Unie moet worden 

ingenomen in de bijeenkomst van de deelnemers aan de 

regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten 

PDF (Nederlands) 

Commissies BDO en 

EUZA 

COM(2018)604/F1 

EEAS (Europese dienst voor extern optreden) 

24/08/2018 

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de 

ondertekening, namens de Europese Unie en haar lidstaten, en 

de voorlopige toepassing van een protocol bij de Euro-

mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand 

wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun 

lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tunesië, anderzijds, in 

verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de 

Europese Unie 

PDF (Nederlands) 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/NL/COM-2018-580-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/NL/COM-2018-575-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/NL/COM-2018-546-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/NL/COM-2018-542-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/NL/COM-2018-604-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF


Commissies BDO en 

EUZA 

COM(2018)603/F1 

EEAS (Europese dienst voor extern optreden) 

24/08/2018 

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de 

sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van een 

protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een 

associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese 

Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek 

Tunesië, anderzijds, in verband met de toetreding van de 

Republiek Kroatië tot de Europese Unie 

PDF (Nederlands) 

Commissies BDO en 

EUZA 

COM(2018)574/F1 

TRADE (DG Handel) 

06/08/2018 

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het 

standpunt dat namens de Europese Unie moet worden 

ingenomen in het EPO-comité dat is opgericht bij de tijdelijke 

economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese 

Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en Centraal-Afrika, 

anderzijds, met betrekking tot de toetreding van de Republiek 

Kroatië tot de Europese Unie 

PDF (Nederlands) 

Commissies BDO en 

EUZA 

COM(2018)573/F1 

TRADE (DG Handel)  

06/08/2018 

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het 

standpunt dat namens de Europese Unie moet worden 

ingenomen in het EPO-comité dat is opgericht bij de tijdelijke 

economische partnerschapsovereenkomst tussen Ivoorkust, 

enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, 

anderzijds, met betrekking tot de toetreding van de Republiek 

Kroatië tot de Europese Unie 

PDF (Nederlands) 

Commissies BDO en 

EUZA 

COM(2018)571/F1 

TRADE (DG Handel) 

06/08/2018 

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot bepaling van een 

standpunt van de Europese Unie met het oog op de vaststelling 

van een besluit van het EPO-comité dat is opgericht bij de 

tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst tussen 

Ghana, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar 

lidstaten, anderzijds, betreffende de toetreding van de 

Republiek Kroatië tot de Europese Unie 

PDF (Nederlands) 

Commissies BDO en 

EZK/LNV 

COM(2018)622/F1  

GROW (DG Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en 

Midden- en Kleinbedrijf) 

07/09/2018 

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van 

het namens de Europese Unie in het Comité voor 

overheidsopdrachten in te nemen standpunt met betrekking tot 

de toetreding van Australië tot de Overeenkomst inzake 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/NL/COM-2018-603-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/NL/COM-2018-574-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/NL/COM-2018-573-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/NL/COM-2018-571-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF


overheidsopdrachten 

PDF (Nederlands) 

Commissies BDO en 

EZK/LNV 

COM(2018)565/F1 

TRADE (DG Handel) 

03/08/2018 

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het 

standpunt dat namens de Europese Unie moet worden 

ingenomen in de bijeenkomst van de deelnemers aan de 

regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten 

PDF (Nederlands) 

Commissies BDO en 

EZK/LNV 

COM(2018)365/F1 

AGRI (DG Landbouw en Plattelandsontwikkeling) 

27/07/2018 

Voorstel voor een verordening 

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES 

PARLEMENT EN DE RAAD inzake de actie van de Unie ingevolge 

haar toetreding tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst 

van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en 

geografische aanduidingen 

PDF (Nederlands) 

Commissies BDO en 

EZK/LNV 

COM(2018)350/F1 

AGRI (DG Landbouw en Plattelandsontwikkeling) 

27/07/2018 

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de toetreding 

van de Europese Unie tot de Akte van Genève bij de 

Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen 

en geografische aanduidingen 

PDF (Nederlands) 

Commissie EUZA COM(2018)556/F1 

SG (secretariaat-generaal) 

19/07/2018 

Mededeling van de Commissie voor de instellingen 

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE MEDEDELING VAN DE 

COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE EUROPESE 

RAAD, DE RAAD, DE EUROPESE CENTRALE BANK, HET 

EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ, HET COMITÉ 

VAN DE REGIO'S EN DE EUROPESE INVESTERINGSBANK 

Voorbereidingen treffen voor de terugtrekking van het Verenigd 

Koninkrijk uit de Europese Unie op 30 maart 2019 

PDF (Nederlands) 

Commissie EZK/LNV COM(2018)613/F1 

MARE (DG Maritieme Zaken en Visserij) 

04/09/2018 

Voorstel voor een verordening 

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging 

van Verordening (EU) 2018/120 wat de vangstmogelijkheden 

voor Europese zeebaars betreft 

PDF (Nederlands) 

Commissie EZK/LNV COM(2018)608/F1 

MARE (DG Maritieme Zaken en Visserij) 

31/08/2018 

Voorstel voor een verordening 

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot vaststelling, 

voor 2019, van de vangstmogelijkheden voor bepaalde 

visbestanden en groepen visbestanden in de Oostzee 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/NL/COM-2018-622-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/NL/COM-2018-565-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/NL/COM-2018-365-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/NL/COM-2018-350-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/NL/COM-2018-556-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/NL/COM-2018-613-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF


PDF (Nederlands) 

Commissie EZK/LNV COM(2018)577/F1 

MARE (DG Maritieme Zaken en Visserij)  

07/08/2018 

Voorstel voor een verordening 

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES 

PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van instandhoudings- 

en controlemaatregelen die van toepassing zijn in het 

gereglementeerde gebied van de Visserijorganisatie voor het 

noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan en tot intrekking 

van Verordening (EG) nr. 2115/2005 van de Raad en 

Verordening (EG) nr. 1386/2007 van de Raad  

PDF (Nederlands) 

Commissie EZK/LNV COM(2018)533/F1 

AGRI (DG Landbouw en Plattelandsontwikkeling) 

16/07/2018 

Voorstel voor een verordening 

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging 

van Verordening (EU) nr. 1370/2013 houdende maatregelen tot 

vaststelling van steun en restituties in het kader van de 

gemeenschappelijke ordening van de markten voor 

landbouwproducten, wat de kwantitatieve beperking voor de 

aankoop van mageremelkpoeder betreft 

PDF (Nederlands) 

Commissie FIN COM(2018)614/F1 

REGIO (DG Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling) 

31/08/2018 

Voorstel voor een verordening 

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES 

PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) nr. 

1303/2013 wat betreft de aanpassing van de jaarlijkse 

voorfinanciering voor de jaren 2021 tot en met 2023 

PDF (Nederlands) 

Commissie FIN COM(2018)601/F1 

TAXUD (DG Belastingen en Douane-unie) 

22/08/2018 

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het 

standpunt dat namens de Europese Unie moet worden 

ingenomen in de Gemengde Commissie EU-CTC die is ingesteld 

bij de overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke 

regeling inzake douanevervoer van 20 mei 1987, met betrekking 

tot wijzigingen van deze overeenkomst 

PDF (Nederlands) 

Commissie FIN COM(2018)599/F1 

TAXUD (DG Belastingen en Douane-unie) 

20/08/2018 

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD waarbij 

Hongarije wordt gemachtigd een maatregel toe te passen die 

afwijkt van artikel 26, lid 1, onder a), en de artikelen 168 en 

168 bis van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het 

gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde 

waarde 

PDF (Nederlands) 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/NL/COM-2018-608-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/NL/COM-2018-577-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/NL/COM-2018-533-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/NL/COM-2018-614-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/NL/COM-2018-601-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/NL/COM-2018-599-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF


Commissie FIN COM(2018)576/F1 

TAXUD (DG Belastingen en Douane-unie) 

08/08/2018 

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het 

standpunt dat namens de Europese Unie moet worden 

ingenomen in het Gemengd Comité EU-CTC dat is ingesteld bij 

de overeenkomst inzake de vereenvoudiging van de 

formaliteiten in het goederenverkeer van 20 mei 1987 en in de 

Gemengde Commissie EU-CTC die is ingesteld bij de 

overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke regeling 

inzake douanevervoer van 20 mei 1987, met betrekking tot een 

uitnodiging aan het Verenigd Koninkrijk om toe te treden tot die 

overeenkomsten 

PDF (Nederlands) 

Commissie FIN COM(2018)547/F1 

FISMA (DG Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en 

Kapitaalmarktenunie) 

19/07/2018 

Mededeling van de Commissie voor de instellingen 

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES 

PARLEMENT EN DE RAAD Bescherming van investeringen binnen 

de EU 

PDF (Nederlands) 

Commissie FIN COM(2018)539/F1 

TAXUD (DG Belastingen en Douane-unie) 

18/07/2018 

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD tot 

wijziging van Uitvoeringsbesluit 2009/1013/EU waarbij 

Oostenrijk wordt gemachtigd een maatregel te blijven toepassen 

die afwijkt van de artikelen 168 en 168 bis van Richtlijn 

2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van 

belasting over de toegevoegde waarde 

PDF (Nederlands) 

Commissie FIN COM(2018)535/F1 

TAXUD (DG Belastingen en Douane-unie) 

16/07/2018 

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD waarbij 

Spanje overeenkomstig artikel 19 van Richtlijn 2003/96/EG 

wordt gemachtigd een verlaagd accijnstarief toe te passen op 

stroom die rechtstreeks wordt geleverd aan schepen die zijn 

afgemeerd op een ligplaats in een haven 

PDF (Nederlands) 

Commissies 

I&A/JBZ en BDO 

COM(2018)611/F1 

HOME (DG Migratie en Binnenlandse Zaken) 

05/09/2018 

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de sluiting van 

de statusovereenkomst tussen de Europese Unie en de 

voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië inzake acties 

die het Europees Grens- en kustwachtagentschap uitvoert in de 

voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 

PDF (Nederlands) 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/NL/COM-2018-576-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/NL/COM-2018-547-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/NL/COM-2018-539-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/NL/COM-2018-535-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/NL/COM-2018-611-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF


Commissies 

I&A/JBZ en BDO 

COM(2018)610/F1 

HOME (DG Migratie en Binnenlandse Zaken) 

05/09/2018 

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de 

ondertekening, namens de Unie, van de statusovereenkomst 

tussen de Europese Unie en de voormalige Joegoslavische 

Republiek Macedonië inzake acties die het Europees Grens- en 

kustwachtagentschap uitvoert in de voormalige Joegoslavische 

Republiek Macedonië 

PDF (Nederlands) 

Commissies 

I&A/JBZ en BDO 

COM(2018)607/F1 

HOME (DG Migratie en Binnenlandse Zaken) 

03/09/2018 

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de 

ondertekening, namens de Europese Unie, van de Regeling met 

het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek IJsland, de Zwitserse 

Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein over de deelname 

van deze landen aan het Europees Agentschap voor het 

operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het 

gebied van vrijheid, veiligheid en recht 

PDF (Nederlands) 

Commissies 

I&A/JBZ en BDO 

COM(2018)606/F1 

HOME (DG Migratie en Binnenlandse Zaken) 

03/09/2018 

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de sluiting van 

de Regeling met het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek 

IJsland, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom 

Liechtenstein over de deelname van deze landen aan het 

Europees Agentschap voor het operationeel beheer van 

grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid 

en recht 

PDF (Nederlands) 

Commissies 

I&A/JBZ en BDO  

COM(2018)605/F1 

HOME (DG Migratie en Binnenlandse Zaken) 

31/08/2018 

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het 

standpunt dat namens de Europese Unie moet worden 

ingenomen in de Werkgroep Douanevraagstukken in verband 

met het vervoer en in het Comité voor binnenlands vervoer van 

de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde 

Naties in verband met de beoogde vaststelling van een nieuw 

verdrag inzake het vergemakkelijken van grensprocedures voor 

passagiers, bagage en lading-bagage in het internationale 

spoorwegverkeer 

PDF (Nederlands) 

Commissies 

I&A/JBZ en J&V 

COM(2018)563/F1 

JUST (DG Justitie en Consumentenzaken) 

31/07/2018 

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD tot 

benoeming van de leden van de in artikel 14, lid 3, van 

Verordening (EU) 2017/1939 bedoelde selectiecommissie  

PDF (Nederlands) 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/NL/COM-2018-610-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/NL/COM-2018-607-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/NL/COM-2018-606-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/NL/COM-2018-605-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/NL/COM-2018-563-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF


Commissies IWO en 

BDO 

COM(2018)598/F1 

MOVE (DG Mobiliteit en Vervoer) 

17/08/2018 

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van 

het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden 

ingenomen met betrekking tot de wijzigingen van de bijlagen bij 

de Europese Overeenkomst betreffende het internationale 

vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) en van de 

bijlagen bij het Europees Verdrag inzake het internationale 

vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN), 

vastgesteld door de werkgroep inzake het vervoer van 

gevaarlijke goederen – WP.15 en het administratief comité van 

het ADN  

PDF (Nederlands) 

Commissies IWO en 

BDO 

COM(2018)559/F1 

MOVE (DG Mobiliteit en Vervoer) 

27/07/2018 

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van 

het namens de Europese Unie in te nemen standpunt tijdens de 

13e Algemene Vergadering van de Intergouvernementele 

Organisatie voor het internationale spoorwegvervoer (OTIF) ten 

aanzien van bepaalde amendementen van het Verdrag 

betreffende het internationale spoorwegvervoer (Cotif) en de 

aanhangsels daarvan 

PDF (Nederlands) 

Commissies IWO en 

BDO 

COM(2018)532/F1 

MOVE (DG Mobiliteit en Vervoer) 

13/07/2018 

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de 

sluiting, namens de Europese Unie, van het Verdrag tot 

oprichting van de Vervoersgemeenschap 

PDF (Nederlands) 

Commissies IWO en 

EUZA 

COM(2018)568/F1 

MOVE (DG Mobiliteit en Vervoer) 

01/08/2018 

Voorstel voor een verordening 

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES 

PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) nr. 

1316/2013 wat betreft de terugtrekking van het Verenigd 

Koninkrijk uit de Unie 

PDF (Nederlands) 

Commissies IWO en 

EUZA 

COM(2018)567/F1 

MOVE (DG Mobiliteit en Vervoer) 

01/08/2018 

Voorstel voor een verordening 

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES 

PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 

391/2009 wat betreft de terugtrekking van het Verenigd 

Koninkrijk uit de Unie 

PDF (Nederlands) 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/NL/COM-2018-598-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/NL/COM-2018-559-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/NL/COM-2018-532-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/NL/COM-2018-568-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/NL/COM-2018-567-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF


Commissies IWO en 

EZK/LNV 

COM(2018)551/F1 

GROW (DG Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en 

Midden- en Kleinbedrijf) 

25/07/2018 

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de 

toepassing door de Unie van de Reglementen nrs. 9, 63 en 92 

van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde 

Naties betreffende uniforme bepalingen voor de goedkeuring 

van driewielige voertuigen, bromfietsen en vervangende 

geluiddempingssystemen voor voertuigen van categorie L wat 

geluidsemissie betreft 

PDF (Nederlands) 

Commissies SZW en 

FIN 

COM(2018)548/F1 

EMPL (DG Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie) 

20/08/2018 

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN 

DE RAAD betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit 

het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering 

(aanvraag van Nederland – EGF/2018/001 NL/Financiële 

dienstverlening) 

PDF (Nederlands) 

 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/NL/COM-2018-551-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/NL/COM-2018-548-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF

