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Commissie Commissievoorstel 

Commissie EZ Waardering: COM(2014)552/F1 MARE (Maritieme zaken en Visserij)  

Date: 03/09/2014  

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot vaststelling, voor 

2015, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en 

groepen visbestanden welke in de Oostzee van toepassing zijn 

PDF (Nederlands)  

Commissie 

OCW 

Waardering: COM(2014)543/F1 EAC (Onderwijs en cultuur)   

Date: 02/09/2014  

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD over het door de Europese 

Unie in te nemen standpunt betreffende de vaststelling van een lijst 

van vijftien scheidsrechters voor het Protocol betreffende culturele 

samenwerking bij de Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese 

Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds  

PDF (Nederlands)  

 

Commissie EZ Waardering: COM(2014)545/F1 MARE (Maritieme zaken en Visserij)  

Date: 02/09/2014  

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN 

DE RAAD Richtsnoeren voor de analyse van het evenwicht tussen 

vangstcapaciteit en vangstmogelijkheden volgens artikel 22 van 

Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de 

Raad inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid  

PDF (Nederlands)  

Commissie EZ Waardering: COM(2014)518/F1 MARE (Maritieme zaken en Visserij)  

Date: 02/09/2014  

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting van 

de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de 

Europese Unie en de Republiek Senegal, en van het protocol voor de 

tenuitvoerlegging daarvan   

PDF (Nederlands)  

Commissie EZ Waardering: COM(2014)519/F1 MARE (Maritieme zaken en Visserij)  

Date: 02/09/2014  

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de 

ondertekening, namens de Europese Unie, en de voorlopige toepassing 

van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de 

Europese Unie en de Republiek Senegal, en van het protocol voor de 

tenuitvoerlegging daarvan   

PDF (Nederlands)  

 

Commissie EZ Waardering: COM(2014)544/F1 ENV (Milieu)   

Date: 02/09/2014  

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van het 

namens de Europese Unie in te nemen standpunt met betrekking tot 

voorstellen van verschillende partijen bij het Verdrag inzake de 

bescherming van trekkende wilde diersoorten tot wijziging van de 

bijlagen bij het Verdrag op de elfde vergadering van de Conferentie van 

de Partijen   

PDF (Nederlands) 
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Commissie EZ Waardering: COM(2014)547/F1 MARE (Maritieme zaken en Visserij)  

Date: 02/09/2014  

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD betreffende de 

toewijzing van vangstmogelijkheden in het kader van het protocol voor 

de tenuitvoerlegging van de partnerschapsovereenkomst inzake 

duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Senegal  

PDF (Nederlands)  

Commissie EZ Waardering: COM(2014)542/F1 TRADE (Handel)   

Date: 01/09/2014  

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN 

DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 55/2008 van de Raad 

tot invoering van autonome handelspreferenties voor de Republiek 

Moldavië  

PDF (Nederlands)  

Commissie EZ Waardering: COM(2014)539/F1 MARKT (Interne markt)   

Date: 01/09/2014  

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van het door 

de Europese Unie in het comité voor overheidsopdrachten in te nemen 

standpunt met betrekking tot de intrekking van de bezwaren van de 

Unie tegen het afvoeren van drie instanties van de lijst in bijlage 3 van 

Japan bij aanhangsel I van de Overeenkomst inzake 

overheidsopdrachten   

PDF (Nederlands)  
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