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Commissie(s) Commissievoorstel 

Commissies BDO en FIN COM(2019)32/F1  
EEAS (Europese dienst voor extern optreden)  
31/01/2019 
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 markten in financiële 
instrumenten - MiFIR en Richtlijn betreffende markten voor 
financiële instrumenten - MiFID II)  
PDF (Nederlands) 

Commissies BDO, FIN en 
J&V 

COM(2019)33/F1  
EEAS (Europese dienst voor extern optreden)  

31/01/2019 
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) en 
bijlage XIX (Consumentenbescherming) bij de EER-overeenkomst 
PDF (Nederlands) 

Commissies BDO, J&V en 
EZK/LNV 

COM(2019)31/F1  
EEAS (Europese dienst voor extern optreden)  
31/01/2019 

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 II (Technische 
voorschriften, normen, keuring en certificatie) en bijlage XI 

(Elektronische communicatie, audiovisuele diensten en 
informatiemaatschappij) bij de EER-overeenkomst  

PDF (Nederlands) 

Geprioriteerd door 
commissie EZK/LNV 

COM(2019)22/F1  
SG (secretariaat-generaal)  
31/01/2019 
Autonome handeling 
Reflection Paper Towards a Sustainable Europe by 2030  

PDF (Engels) 

Commissies FIN en EUZA COM(2019)64/F1  

BUDG (DG Begroting)  
31/01/2019 
Voorstel voor een verordening 
Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD houdende 
maatregelen voor de uitvoering en de financiering van de algemene 
begroting van de Unie in 2019 in verband met de terugtrekking van 
het Verenigd Koninkrijk uit de Unie  

PDF (Nederlands) 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/NL/COM-2019-32-F1-NL-ANNEX-1-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/NL/COM-2019-33-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/NL/COM-2019-32-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/EN/COM-2019-22-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/NL/COM-2019-64-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF


Commissie I&A/JBZ COM(2019)23/F1 
HOME (DG Migratie en Binnenlandse Zaken)  

31/01/2019 
Voorstel voor een besluit 
Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de 
mededeling van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en 
Noord-Ierland dat het niet langer wenst deel te nemen aan enkele 

bepalingen van het Schengenacquis die zijn opgenomen in 
Verordening (EG) nr. 377/2004 van de Raad van 19 februari 2004 
betreffende de oprichting van een netwerk van 
immigratieverbindingsfunctionarissen  
PDF (Nederlands) 

Commissies I&A/JBZ en 
J&V 

COM(2019)35/F1  
HOME (DG Migratie en Binnenlandse Zaken)  
31/01/2019 
Voorstel voor een besluit 
Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de 
ondertekening, namens de Europese Unie, en de voorlopige 
toepassing van sommige bepalingen van de Overeenkomst tussen 

de Europese Unie en het Vorstendom Liechtenstein betreffende de 
toepassing van sommige bepalingen van Besluit 2008/615/JBZ van 
de Raad inzake de intensivering van de grensoverschrijdende 
samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en 
grensoverschrijdende criminaliteit, van Besluit 2008/616/JBZ van 
de Raad betreffende de uitvoering van Besluit 2008/615/JBZ inzake 
de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het 

bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende 
criminaliteit, en de bijlage daarbij, en van Kaderbesluit 
2009/905/JBZ van de Raad over de accreditatie van aanbieders van 
forensische diensten die laboratoriumactiviteiten verrichten  
PDF (Nederlands) 

Commissies I&A/JBZ en 
J&V 

COM(2019)27/F1  
HOME (DG Migratie en Binnenlandse Zaken)  

31/01/2019 
Voorstel voor een besluit 
Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de 

ondertekening, namens de Europese Unie, en de voorlopige 
toepassing van sommige bepalingen van de Overeenkomst tussen 
de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat betreffende de 
toepassing van sommige bepalingen van Besluit 2008/615/JBZ van 

de Raad inzake de intensivering van de grensoverschrijdende 
samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en 
grensoverschrijdende criminaliteit, van Besluit 2008/616/JBZ van 
de Raad betreffende de uitvoering van Besluit 2008/615/JBZ inzake 
de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het 
bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende 

criminaliteit, en de bijlage daarbij, en van Kaderbesluit 
2009/905/JBZ van de Raad over de accreditatie van aanbieders van 
forensische diensten die laboratoriumactiviteiten verrichten  
PDF (Nederlands) 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/NL/COM-2019-23-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/NL/COM-2019-35-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/NL/COM-2019-27-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF


I&A/JBZ en J&V COM(2019)26/F1  
HOME (DG Migratie en Binnenlandse Zaken)  

31/01/2019 
Voorstel voor een besluit 
Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting 
van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse 
Bondsstaat betreffende de toepassing van sommige bepalingen van 

Besluit 2008/615/JBZ van de Raad inzake de intensivering van de 
grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter 
bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit, 
van Besluit 2008/616/JBZ van de Raad betreffende de uitvoering 
van Besluit 2008/615/JBZ inzake de intensivering van de 
grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter 

bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit, en 
de bijlage daarbij, en van Kaderbesluit 2009/905/JBZ van de Raad 
over de accreditatie van aanbieders van forensische diensten die 
laboratoriumactiviteiten verrichten  
PDF (Nederlands) 

I&A/JBZ en J&V COM(2019)24/F1  

HOME (DG Migratie en Binnenlandse Zaken)  
31/01/2019 

Voorstel voor een besluit 
Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting 
van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en het Vorstendom 
Liechtenstein betreffende de toepassing van sommige bepalingen 
van Besluit 2008/615/JBZ van de Raad inzake de intensivering van 
de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter 
bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit, 

van Besluit 2008/616/JBZ van de Raad betreffende de uitvoering 
van Besluit 2008/615/JBZ inzake de intensivering van de 
grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter 
bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit, en 
de bijlage daarbij, en van Kaderbesluit 2009/905/JBZ van de Raad 
over de accreditatie van aanbieders van forensische diensten die 
laboratoriumactiviteiten verrichten  

PDF (Nederlands) 

OCW en EUZA COM(2019)65/F1  
EAC (DG Onderwijs en Cultuur)  

30/01/2019 
Voorstel voor een verordening 
Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT 
EN DE RAAD tot vaststelling van bepalingen voor de voortzetting 
van de lopende leermobiliteitsactiviteiten uit hoofde van het 
Erasmus+-programma in het kader van de terugtrekking van het 

Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (het 
"Verenigd Koninkrijk") uit de Europese Unie  
PDF (Nederlands) 

SZW en EUZA COM(2019)53/F1  
EMPL (DG Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie)  
30/01/2019 

Voorstel voor een verordening 
Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT 
EN DE RAAD tot vaststelling van noodmaatregelen op het gebied 

van de coördinatie van de sociale zekerheid na de terugtrekking 
van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland 
uit de Europese Unie  
PDF (Nederlands) 

 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/NL/COM-2019-26-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/NL/COM-2019-24-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/NL/COM-2019-65-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/NL/COM-2019-53-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF

