
Overzicht van nieuwe Europese wetsvoorstellen en mededelingen  

1 februari 2019 – 8 februari 2019 

 

Commissie Commissievoorstel 

Geprioriteerd door 

commissie VWS 

C(2019)800/F1 CNECT (DG Communicatienetwerken, 

Inhoud en Technologie)  

07/02/2019 

Aanbeveling van de Commissie 

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE betreffende een 

Europees uitwisselingsformaat voor elektronische 

patiëntendossiers 

PDF (Engels) 

Commissies IWO en BDO COM(2019)72/F1 MOVE (DG Mobiliteit en Vervoer) 

04/02/2019 

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake het 

standpunt dat namens de Unie in de raad van de 

Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) moet 

worden ingenomen met betrekking tot de vaststelling van 

amendement 17 van bijlage 13  

PDF (Nederlands) 

Commissies IWO en BDO COM(2019)56/F1 MOVE (DG Mobiliteit en Vervoer) 

01/02/2019 

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het 

namens de Europese Unie in te nemen standpunt in de 

14e Algemene Vergadering van de Intergouvernementele 

Organisatie voor het internationale spoorwegvervoer 

(OTIF) ten aanzien van de verkiezing van de secretaris-

generaal van de OTIF voor de periode van 8 april 2019 

tot en met 31 december 2021  

PDF (Nederlands) 

Commissies BDO en 

EZK/LNV 

COM(2019)54/F1 ENV (DG Milieu) 

06/02/2019 

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het 

op de Conferentie van de partijen namens de Europese 

Unie in te nemen standpunt over wijzigingen van bijlage 

III bij het Verdrag van Rotterdam inzake de procedure 

met betrekking tot voorafgaande geïnformeerde 

toestemming ten aanzien van bepaalde gevaarlijke 

chemische stoffen en pesticiden in de internationale 

handel  

PDF (Nederlands) 

Commissies BDO en 

EZK/LNV 

COM(2019)52/F1 ENV (DG Milieu) 

06/02/2019 

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het 

namens de Europese Unie in te nemen standpunt tijdens 

de negende vergadering van de Conferentie van de 

Partijen bij het Verdrag van Stockholm inzake persistente 

organische verontreinigende stoffen met betrekking tot 

de voorstellen voor wijzigingen van de bijlagen A en B  

PDF (Nederlands) 

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=57253
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/NL/COM-2019-72-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/NL/COM-2019-56-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/NL/COM-2019-54-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/NL/COM-2019-52-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF


Commissies BDO en FIN COM(2019)39/F1 EEAS (Europese dienst voor extern 

optreden) 

04/02/2019 

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het 

namens de Europese Unie in het Gemengd Comité van de 

EER in te nemen standpunt over een wijziging van 

bijlage IX (Financiële diensten) bij de EER-overeenkomst 

[Verordening kapitaalvereisten (Verordening (EU) nr. 

575/2013) (VKV) en Richtlijn 2013/36/EU (RKV IV)]  

PDF (Nederlands) 

Commissies FIN en SZW COM(2019)55/F1 REGIO (DG Regionaal Beleid en 

Stadsontwikkeling) 

01/02/2019 

Voorstel voor een verordening 

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES 

PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening 

(EU) nr. 1303/2013 wat de middelen voor de specifieke 

toewijzing voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief 

betreft 

PDF (Nederlands) 

Commissie BDO COM(2019)58/F1 TAXUD (DG Belastingen en Douane-

unie)  

07/02/2019 

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 

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, 

inzake de wijziging van een aantal bepalingen van 

Protocol 1 betreffende de definitie van het begrip 

"producten van oorsprong" en methoden van 

administratieve samenwerking  

PDF (Nederlands) 

Commissies EZK/LNV en 

IWO 

COM(2019)38/F1 CLIMA (DG Klimaat) 

04/02/2019 

Voorstel voor een verordening 

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES 

PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening 

(EU) 2015/757 om op gepaste wijze rekening te houden 

met het wereldwijde systeem voor de verzameling van 

gegevens inzake stookolieverbruik door schepen  

PDF (Nederlands) 

 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0d7c95fc-2864-11e9-8d04-01aa75ed71a1.0010.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:41abd487-2606-11e9-8d04-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:cd8ef800-2aca-11e9-8d04-01aa75ed71a1.0021.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0920c07e-2865-11e9-8d04-01aa75ed71a1.0014.02/DOC_1&format=PDF

