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Commissie(s) Commissievoorstel 

Commissie BDO COM(2018)730/F1 

TRADE (DG Handel) 

05/11/2018 

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het 

standpunt dat namens de Europese Unie moet worden 

ingenomen in het Handels- en ontwikkelingscomité, dat is 

opgericht krachtens de economische 

partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar 

lidstaten, enerzijds, en de SADC-EPO-staten, anderzijds, met 

betrekking tot de goedkeuring van de lijst van arbiters 

PDF (Nederlands) 

Commissie BDO COM(2018)729/F1 

TRADE (DG Handel) 

05/11/2018 

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het 

standpunt dat namens de Europese Unie moet worden 

ingenomen in de Gezamenlijke Raad die is opgericht krachtens 

de economische partnerschapsovereenkomst tussen de 

Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de SADC-EPO-

staten, anderzijds, met betrekking tot de vaststelling van het 

reglement van orde voor het vermijden en beslechten van 

geschillen en de gedragscode voor arbiters en bemiddelaars 

PDF (Nederlands) 

Commissie BDO COM(2018)724/F1 

TRADE (DG Handel) 

05/11/2018 

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het 

standpunt dat namens de Europese Unie moet worden 

ingenomen in de Gezamenlijke Raad, die is opgericht krachtens 

de economische partnerschapsovereenkomst tussen de 

Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de SADC-EPO-

staten, anderzijds, met betrekking tot de goedkeuring van het 

reglement van orde voor de Gezamenlijke Raad en het 

reglement van orde voor het Handels- en ontwikkelingscomité 

PDF (Nederlands) 

Commissie EZK/LNV COM(2018)732/F1 

MARE (DG Maritieme Zaken en Visserij) 

07/11/2018 

Voorstel voor een verordening 

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot vaststelling, 

voor 2019, van de vangstmogelijkheden voor sommige 

visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van 

de Unie en, voor vissersvaartuigen van de Unie, in bepaalde 

wateren buiten de Unie van toepassing zijn  

PDF (Nederlands) 

Commissie FIN COM(2018)727/F1 

TAXUD (DG Belastingen en Douane-unie) 

05/11/2018 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/NL/COM-2018-730-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/NL/COM-2018-729-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/NL/COM-2018-724-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/NL/COM-2018-732-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF


Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD tot 

wijziging van Uitvoeringsbesluit 2010/99/EU waarbij de 

Republiek Litouwen wordt gemachtigd een maatregel te blijven 

toepassen die afwijkt van artikel 193 van Richtlijn 2006/112/EG 

betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over 

de toegevoegde waarde 

PDF (Nederlands) 

Commissie FIN COM(2018)726/F1 

TAXUD (DG Belastingen en Douane-unie) 

06/11/2018 

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD waarbij 

Kroatië wordt gemachtigd een bijzondere maatregel toe te 

passen die afwijkt van artikel 26, lid 1, onder a), en artikel 168 

van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke 

stelsel van belasting over de toegevoegde waarde 

PDF (Nederlands) 

Commissie FIN COM(2018)725/F1 

TAXUD (DG Belastingen en Douane-unie) 

06/11/2018 

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD tot 

wijziging van Uitvoeringsbesluit 2009/1008/EU waarbij de 

Republiek Letland wordt gemachtigd een maatregel te blijven 

toepassen die afwijkt van artikel 193 van Richtlijn 2006/112/EG 

betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over 

de toegevoegde waarde 

PDF (Nederlands) 

Commissie VWS COM(2018)734/F1 

SG (secretariaat-generaal) 

07/11/2018 

Mededeling van de Commissie voor de instellingen 

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN 

PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND 

SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS 

Towards a comprehensive European Union framework on 

endocrine disruptors 

PDF (Engels) 

 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/NL/COM-2018-727-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/NL/COM-2018-726-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/NL/COM-2018-725-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
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