
 

Overzicht gepresenteerde Europese voorstellen 

29 augustus 2014 

Commissie Commissievoorstel 

Commissie EZ Waardering: COM(2014)528/F1 AGRI (Landbouw en platte-

landsontwikkeling)   

Date: 26/08/2014  

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van 

het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden inge-

nomen ten aanzien van bepaalde resoluties waarover moet wor-

den gestemd in het kader van de Internationale Organisatie 

voor Wijnbouw en Wijnbereiding (OIV)  

PDF (Nederlands) 

Commissie EZ Waardering: COM(2014)534/F1 SJ (Juridische dienst)   

Date: 26/08/2014  

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot vaststelling 

van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 108 van 

het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (codi-

ficatie)  

PDF (Nederlands) 

Commissie EZ Waardering: COM(2014)523/F1 EEAS (Europese dienst voor 

extern optreden)   

Date: 19/08/2014  

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het na-

mens de Europese Unie in het Gemengd Comité van de EER in 

te nemen standpunt met betrekking tot een wijziging van proto-

col 31 bij de EER-overeenkomst betreffende samenwerking op 

specifieke gebieden buiten de vier vrijheden (begrotingsonder-

delen 02.03.01 en 12.02.01)   

PDF (Nederlands) 

Commissie EZ Waardering: COM(2014)526/F1 EEAS (Europese dienst voor 

extern optreden)  

Date: 19/08/2014  

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het na-

mens de Europese Unie in het Gemengd Comité van de EER in 

te nemen standpunt over een wijziging van protocol 31 bij de 

EER-overeenkomst betreffende samenwerking op specifieke ge-

bieden buiten de vier vrijheden (Satellietnavigatie)   

PDF (Nederlands) 

Commissie EZ Waardering: COM(2014)525/F1 EEAS (Europese dienst voor 

extern optreden)  

Date: 19/08/2014  

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het na-

mens de Europese Unie in het Gemengd Comité van de EER in 

te nemen standpunt over een wijziging van protocol 31 bij de 

EER-overeenkomst betreffende samenwerking op specifieke ge-

bieden buiten de vier vrijheden (Galileo)  

PDF (Nederlands) 

Commissie EZ Waardering: COM(2014)524/F1 EEAS (Europese dienst voor 

extern optreden)  

Date: 19/08/2014  

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het na-

mens de Europese Unie in het Gemengd Comité van de EER in 

te nemen standpunt over een wijziging van protocol 31 bij de 

EER-overeenkomst betreffende samenwerking op specifieke ge-

bieden buiten de vier vrijheden (consumentenbescherming)  

PDF (Nederlands) 
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Commissie EZ  Waardering: COM(2014)516/F1 TRADE (Handel)   

Date: 13/08/2014  

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de onder-

tekening, namens de Europese Unie en haar lidstaten, en de 

voorlopige toepassing van het aanvullende protocol bij de Over-

eenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking tussen 

de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de 

Republiek Zuid-Afrika, anderzijds, om rekening te houden met 

de toetreding van Kroatië tot de Europese Unie  

PDF (Nederlands) 

Commissie EZ Waardering: COM(2014)517/F1 TRADE (Handel)   

Date: 13/08/2014  

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de slui-

ting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het aan-

vullende protocol bij de Overeenkomst inzake handel, ontwikke-

ling en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en 

haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, ander-

zijds, om rekening te houden met de toetreding van Kroatië tot 

de Europese Unie   

PDF (Nederlands) 

Commissie EZ  Waardering: COM(2014)503/F1 TRADE (Handel)  

Date: 06/08/2014  

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de slui-

ting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het aan-

vullende protocol bij de handelsovereenkomst tussen de Europe-

se Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, an-

derzijds, om rekening te houden met de toetreding van Kroatië 

tot de Europese Unie   

PDF (Nederlands) 

Commissie EZ Waardering: COM(2014)504/F1 TRADE (Handel)  

Date: 06/08/2014  

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de onder-

tekening, namens de Europese Unie en haar lidstaten, en de 

voorlopige toepassing van het aanvullende protocol bij de han-

delsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, 

enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, om rekening te 

houden met de toetreding van Kroatië tot de Europese Unie.   

PDF (Nederlands) 

Commissie EZ  Waardering: COM(2014)500/F1 ENTR (Ondernemingen)   

Date: 30/07/2014  

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLE-

MENT, DE RAAD EN HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL 

COMITÉ Het jaarlijkse werkprogramma van de Unie voor Euro-

pese normalisatie voor 2015   

PDF (Nederlands) 

Commissie FIN  Waardering: COM(2014)510/F1 BUDG (Begroting)  

Date: 31/07/2014  

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN 

PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE COURT OF AUDITORS 

Consolidated annual accounts of the European Union 2013   

PDF (Engels) 

Commissie FIN Waardering: COM(2014)527/F1 TAXUD (Belastingen en doua-

ne-unie)  

Date: 21/08/2014  

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN 

PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC 

AND SOCIAL COMMITTEE on the EU Strategy and Action Plan for 

customs risk management: Tackling risks, strengthening supply 

chain security and facilitating trade  

PDF (Engels) 

http://ec.europa.eu/about/ds_nl.htm
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/NL/1-2014-516-NL-F1-1.Pdf
http://ec.europa.eu/about/ds_nl.htm
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/NL/1-2014-517-NL-F1-1.Pdf
http://ec.europa.eu/about/ds_nl.htm
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/NL/1-2014-503-NL-F1-1.Pdf
http://ec.europa.eu/about/ds_nl.htm
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/NL/1-2014-504-NL-F1-1.Pdf
http://ec.europa.eu/about/ds_nl.htm
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/NL/1-2014-500-NL-F1-1.Pdf
http://ec.europa.eu/about/ds_nl.htm
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/EN/1-2014-510-EN-F1-1.Pdf
http://ec.europa.eu/about/ds_nl.htm
http://ec.europa.eu/about/ds_nl.htm
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/EN/1-2014-527-EN-F1-1.Pdf


Commissie FIN  Waardering: COM(2014)494/F1 REGIO (Regionaal beleid)  

Date: 30/07/2014  

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLE-

MENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL 

COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S Richtsnoeren inzake 

de toepassing van maatregelen om doeltreffendheid van de Eu-

ropese structuur- en investeringsfondsen te koppelen aan ge-

zond economisch bestuur overeenkomstig artikel 23 van Veror-

dening (EU) nr. 1303/2013  

PDF (Nederlands) 

Commissie FIN Waardering: COM(2014)541/F1 ECFIN (Economische en fi-

nanciële zaken)  

Date: 26/08/2014  

Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION amending 

Implementing Decision 2013/463/EU on approving the macroe-

conomic adjustment programme for Cyprus  

PDF (Engels) 

Commissie FIN Waardering: COM(2014)497/F1 TAXUD (Belastingen en doua-

ne-unie)   

Date: 30/07/2014  

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD waarbij 

Zweden overeenkomstig artikel 19 van Richtlijn 2003/96/EG 

wordt gemachtigd een verlaagd tarief van elektriciteitsbelasting 

toe te passen op stroom die rechtstreeks wordt geleverd aan 

schepen die zijn afgemeerd op een ligplaats in een haven   

PDF (Nederlands) 

Commissie FIN Waardering: COM(2014)538/F1 TAXUD (Belastingen en doua-

ne-unie)   

Date: 28/08/2014  

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD waarbij 

Duitsland overeenkomstig artikel 19 van Richtlijn 2003/96/EG 

wordt gemachtigd een verlaagd tarief van elektriciteitsbelasting 

toe te passen op stroom die rechtstreeks wordt geleverd aan 

schepen die zijn afgemeerd op een ligplaats in een haven   

PDF (Nederlands) 

Commissie SZW Waardering: COM(2014)515/F1 EMPL (Werkgelegenheid, so-

ciale zaken en inclusie)   

Date: 12/08/2014  

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 over-

eenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 

december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de 

Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwer-

king in begrotingszaken en een goed financieel beheer (aan-

vraag EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana metaal)   

PDF (Nederlands) 

Commissie SZW Waardering: COM(2014)532/F1 EMPL (Werkgelegenheid, so-

ciale zaken en inclusie)  

Date: 22/08/2014  

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 over-

eenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 

december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de 

Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwer-

king in begrotingszaken en een goed financieel beheer (aan-

vraag EGF/2013/012 BE/Ford Genk, België)   

PDF (Nederlands) 
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Commissie VWS Waardering: COM(2014)522/F1 EEAS (Europese dienst voor 

extern optreden)  

Date: 19/08/2014  

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het na-

mens de Europese Unie in het Gemengd Comité van de EER in 

te nemen standpunt met betrekking tot een wijziging van proto-

col 31 bij de EER-overeenkomst betreffende samenwerking op 

specifieke gebieden buiten de vier vrijheden (Gezondheidspro-

gramma)  

PDF (Engels) 
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