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Overzicht gepresenteerde Europese voorstellen 

8 september 2017 

 

Commissie Commissievoorstel 

Commissie FIN en BDO COM(2017)485/F1  BUDG (DG 

Begroting)   

28/07/2017  

Autonome handeling 

ONTWERP VAN GEWIJZIGDE BEGROTING Nr. 5 BIJ DE 

ALGEMENE BEGROTING VOOR 2017 Tot financiering 

van het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling 

(EFDO) en tot verhoging van de Reserve voor noodhulp 

(EAR) naar aanleiding van de herziening van de 

verordening inzake het nieuwe meerjarig financieel 

kader   

PDF (Nederlands)  

Commissie FIN en BDO COM(2017)480/F1  BUDG (DG 

Begroting)   

28/07/2017  

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES 

PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de 

terbeschikkingstelling van middelen uit het 

flexibiliteitsinstrument ter financiering van het Europees 

Fonds voor duurzame ontwikkeling   

PDF (Nederlands)  

Commissie FIN COM(2017)426/F1  TAXUD (DG 

Belastingen en Douane-unie) 11/08/2017  

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD 

waarbij Roemenië 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)  

Commissie FIN 

 

COM(2017)451/F1  TAXUD (DG 

Belastingen en Douane-unie) 23/08/2017  

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD 

waarbij de Republiek Polen wordt gemachtigd een 

bijzondere maatregel in te voeren die afwijkt van artikel 

193 van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het 

gemeenschappelijke stelsel van belasting over de 

toegevoegde waarde   

PDF (Nederlands)  

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/NL/COM-2017-485-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/NL/COM-2017-480-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/NL/COM-2017-426-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/NL/COM-2017-451-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF


Commissie FIN COM(2017)410/F1  TAXUD (DG Belastingen en 

Douane-unie) 03/08/2017  

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD 

tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2011/335/EU 

waarbij de Republiek Litouwen wordt gemachtigd een 

maatregel toe te passen die afwijkt van artikel 287 van 

Richtlijn 2006/112/EG betreffende het 

gemeenschappelijk stelsel van belasting over de 

toegevoegde waarde  

PDF (Nederlands)  

Commissie FIN COM(2017)408/F1  TAXUD (DG Belastingen en 

Douane-unie)   

08/08/2017  

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende 

het namens de Europese Unie in het Administratief 

Comité voor de TIR-Overeenkomst in te nemen 

standpunt ten aanzien van het voorstel tot wijziging van 

de Douaneovereenkomst inzake het internationale 

vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR   

PDF (Nederlands)  

Commissie FIN, EUZA en OCW COM(2017)452/F1  RTD (DG 

Onderzoek en Innovatie) 25/08/2017  

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging 

van Beschikking 2003/76/EG tot vaststelling van de 

bepalingen die nodig zijn voor de uitvoering van het aan 

het Verdrag tot oprichting van de Europese 

Gemeenschap gehechte Protocol betreffende de 

financiële gevolgen van de beëindiging van het EGKS-

Verdrag en betreffende het Fonds voor onderzoek 

inzake kolen en staal   

PDF (Nederlands)  

Commissie I&A/JBZ COM(2017)466/F1  HOME (DG 

Migratie en Binnenlandse Zaken) 07/09/2017  

Autonome handeling 

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE 

EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND 

THE COUNCIL Tenth progress report towards an 

effective and genuine Security Union   

PDF (Engels)  

Commissie I&A/JBZ COM(2017)407/F1  HOME (DG Migratie en 

Binnenlandse Zaken)   

26/07/2017  

Autonome handeling 

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES 

PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD EN DE RAAD Negende 

verslag over de totstandbrenging van een echte en 

doeltreffende Veiligheidsunie   

PDF (Nederlands)  

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/NL/COM-2017-410-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/NL/COM-2017-408-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/NL/COM-2017-452-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/EN/COM-2017-466-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/NL/COM-2017-407-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF


Geprioriteerd door commissies 

I&A/JBZ en V&J 

COM(2017)375/F1  TAXUD (DG 

Belastingen en Douane-unie)  

13/07/2017  

Voorstel voor een verordening 

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES 

PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de invoer van 

cultuurgoederen   

PDF (Nederlands)  

Commissie SZW en I&A/JBZ COM(2017)458/F1  JUST (DG Justitie en 

Consumentenzaken)  

30/08/2017  

Mededeling van de Commissie voor de instellingen 

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES 

PARLEMENT EN DE RAAD Tussentijdse evaluatie van het 

EU-kader voor de nationale strategieën voor integratie 

van de Roma   

PDF (Nederlands)  

Commissie BDO en IMRO COM(2017)463/F1  ENV (DG Milieu)   

04/09/2017  

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende 

het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in 

de volgende drie vergaderingen van de Internationale 

Walvisvaartcommissie, met inbegrip van de 

bijbehorende intersessionele vergaderingen en acties   

PDF (Nederlands)  

Commissies BDO en EZ COM(2017)457/F1  AGRI (DG 

Landbouw en Plattelandsontwikkeling) 29/08/2017  

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende 

het standpunt dat namens de Europese Unie moet 

worden ingenomen in de Internationale Organisatie 

voor Wijnbouw en Wijnbereiding   

PDF (Nederlands)  

Commissies BDO en OCW COM(2017)436/F1  RTD (DG 

Onderzoek en Innovatie)  

11/08/2017  

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende 

de ondertekening, namens de Europese Unie, van de 

Overeenkomst inzake wetenschappelijke en 

technologische samenwerking tussen de Europese Unie 

en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, waarin de 

voorwaarden voor de deelname van het Hasjemitisch 

Koninkrijk Jordanië aan het partnerschap voor 

onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied 

(het Prima-initiatief) worden vastgesteld   

PDF (Nederlands)  

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/NL/COM-2017-375-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/NL/COM-2017-458-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/NL/COM-2017-463-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/NL/COM-2017-457-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/NL/COM-2017-436-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/NL/COM-2017-436-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF


Commissies BDO en OCW COM(2017)435/F1  RTD (DG 

Onderzoek en Innovatie)  

11/08/2017  

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende 

de ondertekening namens de Unie en de voorlopige 

toepassing van de Overeenkomst inzake 

wetenschappelijke en technologische samenwerking 

tussen de Europese Unie en de Republiek Libanon, 

waarin de voorwaarden voor de deelname van de 

Republiek Libanon aan het partnerschap voor onderzoek 

en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-

initiatief) zijn vastgesteld   

PDF (Nederlands)  

Commissies BDO en OCW COM(2017)434/F1  RTD 

(DG Onderzoek en Innovatie) 11/08/2017  

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende 

de sluiting van de Overeenkomst inzake 

wetenschappelijke en technologische samenwerking 

tussen de Europese Unie en het Hasjemitisch Koninkrijk 

Jordanië, waarin de voorwaarden voor de deelname van 

het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië aan het 

partnerschap voor onderzoek en innovatie in het 

Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) worden 

vastgesteld   

PDF (Nederlands)  

Commissies BDO en OCW COM(2017)433/F1  RTD 

(DG Onderzoek en Innovatie) 11/08/2017  

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende 

de sluiting van de Overeenkomst inzake 

wetenschappelijke en technologische samenwerking 

tussen de Europese Unie en de Republiek Libanon, 

waarin de voorwaarden voor de deelname van de 

Republiek Libanon aan het partnerschap voor onderzoek 

en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-

initiatief) worden vastgesteld   

PDF (Nederlands)  

Commissies BDO en OCW COM(2017)432/F1  RTD 

(DG Onderzoek en Innovatie) 11/08/2017  

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende 

de ondertekening namens de Unie en de voorlopige 

toepassing van de Overeenkomst inzake 

wetenschappelijke en technologische samenwerking 

tussen de Europese Unie en de Democratische 

Volksrepubliek Algerije, waarin de voorwaarden voor de 

deelname van de Democratische Volksrepubliek Algerije 

aan het partnerschap voor onderzoek en innovatie in 

het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) zijn 

vastgesteld   

PDF (Nederlands)  

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/NL/COM-2017-435-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/NL/COM-2017-434-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/NL/COM-2017-433-F1-NL-ANNEX-1-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/NL/COM-2017-432-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF


Commissies BDO en OCW COM(2017)431/F1  RTD 

(DG Onderzoek en Innovatie) 11/08/2017  

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende 

de sluiting van de Overeenkomst inzake 

wetenschappelijke en technologische samenwerking 

tussen de Europese Unie en de Democratische 

Volksrepubliek Algerije, waarin de voorwaarden voor de 

deelname van de Democratische Volksrepubliek Algerije 

aan het partnerschap voor onderzoek en innovatie in 

het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) 

worden vastgesteld   

PDF (Nederlands)  

Commissies BDO en OCW COM(2017)430/F1  RTD 

(DG Onderzoek en Innovatie) 11/08/2017  

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende 

de sluiting van de Overeenkomst inzake 

wetenschappelijke en technologische samenwerking 

tussen de Europese Unie en de Arabische Republiek 

Egypte, waarin de voorwaarden voor de deelname van 

de Arabische Republiek Egypte aan het partnerschap 

voor onderzoek en innovatie in het Middellandse 

Zeegebied (het Prima-initiatief) zijn vastgesteld   

PDF (Nederlands)  

Commissies BDO en OCW COM(2017)429/F1  RTD (DG 

Onderzoek en Innovatie)   

11/08/2017  

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende 

de ondertekening namens de Unie en de voorlopige 

toepassing van de Overeenkomst inzake 

wetenschappelijke en technologische samenwerking 

tussen de Europese Unie en de Arabische Republiek 

Egypte, waarin de voorwaarden voor de deelname van 

de Arabische Republiek Egypte aan het partnerschap 

voor onderzoek en innovatie in het Middellandse 

Zeegebied (het Prima-initiatief) zijn vastgesteld   

PDF (Nederlands)   

Commissies BDO, EZ en IMRO COM(2017)428/F1  CLIMA (DG 

Klimaat)   

16/08/2017  

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende 

de ondertekening, namens de Europese Unie, van een 

overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse 

Bondsstaat inzake de koppeling van hun regelingen 

voor de handel in broeikasgasemissierechten   

PDF (Nederlands)  

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/NL/COM-2017-431-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/NL/COM-2017-430-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/NL/COM-2017-429-F1-NL-ANNEX-1-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/NL/COM-2017-428-F1-NL-ANNEX-1-PART-1.PDF


Commissies BDO, EZ en IMRO COM(2017)427/F1  CLIMA (DG 

Klimaat)   

16/08/2017  

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende 

de sluiting, namens de Europese Unie, van een 

overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse 

Bondsstaat inzake de koppeling van hun regelingen 

voor de handel in broeikasgasemissierechten   

PDF (Nederlands)  

Commissies BDO en SZW COM(2017)406/F1  EMPL (DG 

Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie) 

27/07/2017  

Voorstel voor een richtlijn 

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot 

uitvoering van de overeenkomst tussen de Associatie 

van reders van de Europese Gemeenschap (ECSA) en 

de Europese Federatie van vervoerswerknemers (ETF) 

tot wijziging van Richtlijn 2009/13/EG van de Raad 

overeenkomstig de door de Internationale 

Arbeidsconferentie op 11 juni 2014 goedgekeurde 

wijzigingen uit 2014 van het Verdrag betreffende 

maritieme arbeid van 2006   

PDF (Nederlands)  

Commissies BDO en I&A/JBZ COM(2017)403/F1  HOME (DG Migratie en 

Binnenlandse Zaken)   

27/07/2017  

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende 

de ondertekening van de overeenkomst tussen de 

Europese Unie en Barbados tot wijziging van de 

overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en 

Barbados inzake de vrijstelling van de visumplicht voor 

kort verblijf   

PDF (Nederlands)  

Commissies BDO en I&A/JBZ COM(2017)402/F1  HOME (DG Migratie 

en Binnenlandse Zaken) 27/07/2017  

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende 

de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese 

Unie en Barbados tot wijziging van de overeenkomst 

tussen de Europese Gemeenschap en Barbados inzake 

de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf   

PDF (Nederlands)  

Commissie BDO en I&A/JBZ COM(2017)384/F1  HOME (DG 

Migratie en Binnenlandse Zaken) 25/07/2017  

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot 

vaststelling van het standpunt dat namens de Europese 

Unie moet worden ingenomen in het Gemengd Comité 

opgericht bij de Overeenkomst tussen de Europese Unie 

en de Republiek Armenië inzake de versoepeling van de 

afgifte van visa, betreffende de vaststelling van 

gemeenschappelijke richtsnoeren voor de uitvoering 

van de overeenkomst   

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/NL/COM-2017-427-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/NL/COM-2017-406-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/NL/COM-2017-403-F1-NL-ANNEX-1-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/NL/COM-2017-402-F1-NL-ANNEX-1-PART-1.PDF


PDF (Nederlands)  

Commissie BDO en I&A/JBZ COM(2017)395/F1  HOME (DG Migratie 

en Binnenlandse Zaken) 28/07/2017  

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende 

de ondertekening van de overeenkomst tussen de 

Europese Unie en het Gemenebest van de Bahama’s tot 

wijziging van de overeenkomst tussen de Europese 

Gemeenschap en het Gemenebest van de Bahama’s 

inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort 

verblijf  

PDF (Nederlands)  

Commissie BDO en I&A/JBZ COM(2017)394/F1  HOME (DG Migratie 

en Binnenlandse Zaken) 28/07/2017  

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende 

de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese 

Unie en het Gemenebest van de Bahama’s tot wijziging 

van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap 

en het Gemenebest van de Bahama’s inzake de 

vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf   

PDF (Nederlands)  

Commissie BDO en I&A/JBZ COM(2017)393/F1  HOME (DG Migratie 

en Binnenlandse Zaken) 27/07/2017  

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende 

de ondertekening van de overeenkomst tussen de 

Europese Unie en Antigua en Barbuda tot wijziging van 

de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en 

Antigua en Barbuda inzake de vrijstelling van de 

visumplicht voor kort verblijf   

PDF (Nederlands)  

Commissie BDO en I&A/JBZ COM(2017)392/F1  HOME (DG Migratie 

en Binnenlandse Zaken) 27/07/2017  

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende 

de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese 

Unie en Antigua en Barbuda tot wijziging van de 

overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en 

Antigua en Barbuda inzake de vrijstelling van de 

visumplicht voor kort verblijf   

PDF (Nederlands)  

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/NL/COM-2017-384-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/NL/COM-2017-395-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/NL/COM-2017-394-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/NL/COM-2017-393-F1-NL-ANNEX-1-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/NL/COM-2017-392-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF


Commissie BDO en I&A/JBZ COM(2017)391/F1  HOME (DG 

Migratie en Binnenlandse Zaken) 27/07/2017  

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende 

de ondertekening van de overeenkomst tussen de 

Europese Unie en de Republiek der Seychellen tot 

wijziging van de overeenkomst tussen de Europese 

Gemeenschap en de Republiek der Seychellen inzake de 

vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf  

PDF (Nederlands)  

Commissie BDO en I&A/JBZ COM(2017)390/F1  HOME (DG 

Migratie en Binnenlandse Zaken) 27/07/2017  

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende 

de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese 

Unie en de Republiek der Seychellen tot wijziging van 

de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en 

de Republiek der Seychellen inzake de vrijstelling van 

de visumplicht voor kort verblijf   

PDF (Nederlands)  

Commissie BDO en I&A/JBZ COM(2017)389/F1  HOME (DG 

Migratie en Binnenlandse Zaken) 27/07/2017  

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende 

de ondertekening van de overeenkomst tussen de 

Europese Unie en de Republiek Mauritius tot wijziging 

van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap 

en de Republiek Mauritius inzake de vrijstelling van de 

visumplicht voor kort verblijf  

PDF (Nederlands)  

Commissie BDO en I&A/JBZ COM(2017)388/F1  HOME (DG 

Migratie en Binnenlandse Zaken) 27/07/2017  

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende 

de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese 

Unie en de Republiek Mauritius tot wijziging van de 

overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de 

Republiek Mauritius inzake de vrijstelling van de 

visumplicht voor kort verblijf   

PDF (Nederlands)  

Commissies BDO en EZ COM(2017)425/F1  AGRI (DG 

Landbouw en Plattelandsontwikkeling) 

14/08/2017  

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende 

het namens de Europese Unie in te nemen standpunt 

inzake de in de werkgroep kwaliteitsnormen voor 

landbouwproducten (WP.7) van de Economische 

Commissie voor Europa van de Verenigde Naties 

(VN/ECE) aan te nemen voorstellen voor 

kwaliteitsnormen voor groenten en fruit   

PDF (Nederlands)  

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/NL/COM-2017-391-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/NL/COM-2017-390-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/NL/COM-2017-389-F1-NL-ANNEX-1-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/NL/COM-2017-388-F1-NL-ANNEX-1-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/NL/COM-2017-425-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF


Commissie BDO en EZ COM(2017)416/F1  AGRI (DG 

Landbouw en Plattelandsontwikkeling) 07/08/2017  

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende 

het standpunt dat namens de Europese Unie in de 

Internationale Suikerraad moet worden ingenomen met 

betrekking tot de verlenging van de Internationale 

Suikerovereenkomst 1992   

PDF (Nederlands)  

Commissie BDO COM(2017)414/F1  EEAS (Europese 

dienst voor extern optreden) 03/08/2017  

Aanbeveling voor een besluit 

Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot 

goedkeuring van de sluiting, door de Europese 

Commissie namens de Europese Gemeenschap voor 

Atoomenergie, van het protocol bij de Partnerschaps- 

en samenwerkingsovereenkomst waarbij een 

partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de 

Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, 

en de Kirgizische Republiek, anderzijds, in verband met 

de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese 

Unie   

PDF (Nederlands)  

Commissie BDO COM(2017)413/F1  EEAS (Europese 

dienst voor extern optreden) 03/08/2017  

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende 

de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, 

van het protocol bij de Partnerschaps- en 

samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap 

tot stand wordt gebracht tussen de Europese 

Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de 

Kirgizische Republiek, anderzijds, in verband met de 

toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese 

Unie  

PDF (Nederlands)   

Commissie BDO COM(2017)412/F1  EEAS (Europese 

dienst voor extern optreden) 03/08/2017  

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 het protocol 

bij de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst 

waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht 

tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, 

enerzijds, en de Kirgizische Republiek, anderzijds, in 

verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot 

de Europese Unie   

PDF (Nederlands)  

Commissie BDO JOIN(2017)31/F1 EEAS (Europese dienst voor extern 

optreden)   

24/07/2017  

Mededeling van de Commissie voor de instellingen 

GEZAMENLIJKE MEDEDELING AAN HET EUROPEES 

PARLEMENT EN DE RAAD BOUWSTENEN VOOR EEN EU-

STRATEGIE TEN AANZIEN VAN AFGHANISTAN  

PDF (Nederlands) 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/NL/COM-2017-416-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/NL/COM-2017-414-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/NL/COM-2017-413-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/NL/COM-2017-412-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/?uri=CELEX:52017JC0031


Commissie BDO JOIN(2017)28/F1 FPI (dienst Instrumenten 

buitenlands beleid)   

12/07/2017  

Voorstel voor een verordening 

Joint Proposal for a Council Regulation amending 

Council Regulation (EU) No 2016/44 concerning 

restrictive measures in view of the situation in Libya 

and repealing Regulation (EU) No 204/2011   

PDF (Nederlands) 

Commissie BDO COM(2017)399/F1  TRADE (DG 

Handel)   

27/07/2017  

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake het 

namens de Europese Unie in te nemen standpunt in de 

Gezamenlijke Raad Cariforum-EU voor de economische 

partnerschapsovereenkomst tussen de Cariforum-

staten, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar 

lidstaten, anderzijds, met betrekking tot de opstelling 

van een lijst van scheidsrechters   

PDF (Nederlands)  

Commissie BDO COM(2017)398/F1  HOME (DG Migratie 

en Binnenlandse Zaken) 27/07/2017  

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende 

de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese 

Unie en de Federatie van Saint Kitts en Nevis tot 

wijziging van de overeenkomst tussen de Europese 

Gemeenschap en de Federatie van Saint Kitts en Nevis 

inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort 

verblijf   

PDF (Nederlands)  

Commissie BDO COM(2017)397/F1  HOME (DG Migratie 

en Binnenlandse Zaken) 27/07/2017  

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende 

de ondertekening van de overeenkomst tussen de 

Europese Unie en de Federatie van Saint Kitts en Nevis 

tot wijziging van de overeenkomst tussen de Europese 

Gemeenschap en de Federatie van Saint Kitts en Nevis 

inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort 

verblijf   

PDF (Nederlands)  

Commissie BDO COM(2017)396/F1  TRADE (DG 

Handel)   

27/07/2017  

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake het 

namens de Europese Unie in te nemen standpunt in de 

Gezamenlijke Raad Cariforum-EU voor de economische 

partnerschapsovereenkomst tussen de Cariforum-

staten, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar 

lidstaten, anderzijds, met betrekking tot de wijziging 

van bijlage IX bij Protocol I (Landen en gebieden 

overzee)  

PDF (Nederlands)   

http://eur-lex.europa.eu/search.html?PROC_ANN=2017&PROC_NUM=0161&DB_INTER_CODE_TYPE=NLE&type=advanced&lang=nl
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/NL/COM-2017-399-F1-NL-ANNEX-1-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/NL/COM-2017-398-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/NL/COM-2017-397-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/NL/COM-2017-396-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF


Commissie BDO COM(2017)382/F1  TRADE (DG 

Handel)   

19/07/2017  

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot 

vaststelling van het standpunt van de Europese Unie 

met het oog op de vaststelling van een besluit van het 

EPO-comité opgericht bij de Tussentijdse Overeenkomst 

tot vaststelling van een kader voor een Economische 

Partnerschapsovereenkomst tussen staten in oostelijk 

en zuidelijk Afrika, enerzijds, en de Europese 

Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, betreffende 

de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese 

Unie en wijzigingen in de lijst van met de Europese Unie 

geassocieerde landen en gebieden   

PDF (Nederlands)   

Commissie BDO COM(2017)378/F1  GROW (DG 

Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- 

en Kleinbedrijf)   

18/07/2017  

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende 

het lidmaatschap van de Europese Unie van de 

Internationale Studiegroep voor Rubber (IRSG)   

PDF (Nederlands)  

Commissies V&J en VWS COM(2017)387/F1  EAC (DG 

Onderwijs en Cultuur)   

27/07/2017  

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende 

de sluiting, namens de Europese Unie, van het Verdrag 

van de Raad van Europa inzake de manipulatie van 

sportwedstrijden met betrekking tot aangelegenheden 

die geen verband houden met materieel strafrecht en 

justitiële samenwerking in strafzaken   

PDF (Nederlands)  

Commissies V&J en VWS COM(2017)386/F1  EAC (DG 

Onderwijs en Cultuur)  

27/07/2017  

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende 

de sluiting, namens de Europese Unie, van het Verdrag 

van de Raad van Europa inzake de manipulatie van 

sportwedstrijden met betrekking tot aangelegenheden 

die verband houden met materieel strafrecht en 

justitiële samenwerking in strafzaken   

PDF (Nederlands)  

Commissies V&J en EZ COM(2017)453/F1  GROW (DG 

Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- 

en Kleinbedrijf)   

25/08/2017  

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 

Het jaarlijkse werkprogramma van de Unie voor 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/NL/COM-2017-382-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/NL/COM-2017-378-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/NL/COM-2017-387-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/NL/COM-2017-386-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF


Europese normalisatie voor 2018   

PDF (Nederlands)  

Commissie EZ COM(2017)424/F1  MARE (DG 

Maritieme Zaken en Visserij) 11/08/2017  

Voorstel voor een verordening 

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES 

PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening 

(EU) nr. 1380/2013 inzake het gemeenschappelijk 

visserijbeleid   

PDF (Nederlands)  

Commissie EZ COM(2017)461/F1  MARE (DG 

Maritieme Zaken en Visserij) 29/08/2017  

Voorstel voor een verordening 

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot 

vaststelling, voor 2018, van de vangstmogelijkheden 

voor bepaalde visbestanden en groepen visbestanden in 

de Oostzee  

PDF (Nederlands)  

Commissie EZ COM(2017)455/F1  ENV (DG Milieu)   

28/08/2017  

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake 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 twaalfde vergadering van de Conferentie van de 

Partijen  

PDF (Nederlands)  

Commissies EZ en BiZa COM(2017)376/F1  REGIO (DG 

Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling) 18/07/2017  

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 

Versterking van innovatie in de Europese regio's: 

strategieën voor veerkrachtige, inclusieve en duurzame 

groei   

PDF (Nederlands)  

Commissie OCW COM(2017)385/F1  EAC (DG 

Onderwijs en Cultuur)   

28/07/2017  

Voorstel voor een verordening 

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES 

PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening 

(EU) nr. 1295/2013 tot vaststelling van het programma 

Creatief Europa (2014-2020)   

PDF (Nederlands)  

 

 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/NL/COM-2017-453-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/NL/COM-2017-424-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/NL/COM-2017-461-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/NL/COM-2017-455-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/NL/COM-2017-376-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/NL/COM-2017-385-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF


Overzicht gepresenteerde Europese voorstellen 

13 juli 2017 

 

 

Commissie Commissievoorstel 

Commissies EZ en BDO COM(2017)374/F1  AGRI (DG 

Landbouw en Plattelandsontwikkeling) 11/07/2017  

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het 

standpunt dat namens de Europese Unie moet worden 

ingenomen in de Associatieraad EU-Turkije wat betreft de 

wijziging van protocol nr. 2 bij Besluit nr. 1/98 van de 

Associatieraad EG-Turkije betreffende de handelsregeling 

voor landbouwproducten   

PDF (Nederlands)  

Commissie BDO JOIN(2017)24/F1 EEAS (Europese dienst voor extern 

optreden)   

10/07/2017  

Voorstel voor een besluit 

Joint Proposal for a COUNCIL DECISION on the Union 

position within the Cooperation Council established by 

the Partnership and Cooperation Agreement between the 

European Communities and their Member States, of the 

one part, and the Republic of Armenia, of the other part  

EUR-Lex 

Commissie BDO JOIN(2017)23/F1 EEAS (Europese dienst voor extern 

optreden)   

10/07/2017  

Voorstel voor een besluit 

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD 

betreffende het namens de Europese Unie in te nemen 

standpunt in het gemengd comité dat is opgericht bij de 

samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en 

ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, 

enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, 

anderzijds, over de vaststelling van het reglement van 

orde van het gemengd comité en het instellen van twee 

speciale werkgroepen  

EUR-Lex 

 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/NL/COM-2017-374-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://eur-lex.europa.eu/search.html?PROC_ANN=2017&PROC_NUM=0157&DB_INTER_CODE_TYPE=NLE&type=advanced&lang=nl
http://eur-lex.europa.eu/search.html?PROC_ANN=2017&PROC_NUM=0155&DB_INTER_CODE_TYPE=NLE&type=advanced&lang=nl

