Overzicht nieuwe Europese wetsvoorstellen en mededelingen
2 juli 2020 – 3 september 2020
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COM(2020)432/F1
DEVCO (DG Internationale Samenwerking en Ontwikkeling)
26/08/2020
Voorstel voor een besluit
Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de
Europese Unie in het ACS‐EU-Comité van ambassadeurs in te nemen
standpunt over de wijziging van Besluit nr. 3/2019 van het ACS‐EU-Comité
van ambassadeurs van 17 december 2019 tot vaststelling van
overgangsmaatregelen op grond van artikel 95, lid 4, van de ACS-EUpartnerschapsovereenkomst [2020/2]
PDF (Nederlands)
COM(2020)375/F1
TRADE (DG Handel)
14/08/2020
Voorstel voor een verordening
Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE
RAAD betreffende de toepassing van de tariefcontingenten van de Unie en
andere invoerquota
PDF (Nederlands)
COM(2020)374/F1
TRADE (DG Handel)
13/08/2020
Voorstel voor een besluit
Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het standpunt dat
namens de Europese Unie moet worden ingenomen in het Handelscomité dat
is opgericht krachtens de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de
Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Stille-Oceaanstaten, anderzijds, met
betrekking tot de vaststelling van het reglement van orde van het
Handelscomité en het reglement van orde van de speciale comités
PDF (Nederlands)
COM(2020)370/F1
EEAS (Europese dienst voor extern optreden)
13/08/2020
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 Protocol 31 bij de EER-overeenkomst betreffende
samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden
(Begrotingsonderdeel 02 04 77 03 - Voorbereidende actie inzake
defensieonderzoek)
PDF (Nederlands)
COM(2020)369/F1
EEAS (Europese dienst voor extern optreden)
13/08/2020
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 met
betrekking tot een wijziging van Protocol 31 bij de EER-overeenkomst
betreffende samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden
(Begrotingsonderdeel 33.02.03.01 – Vennootschapsrecht)
PDF (Nederlands)

BDO en
EZK/LNV

BDO en FIN

BDO en SZW

EUZA

EZK/LNV

EZK/LNV

COM(2020)368/F1
EEAS (Europese dienst voor extern optreden)
13/08/2020
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 Protocol 31 bij de EER-overeenkomst betreffende
samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden
(Begrotingsonderdeel 02.03.01 Interne markt en Begrotingsonderdeel
02.03.04 Instrumenten voor het bestuur van de interne markt)
PDF (Nederlands)
COM(2020)367/F1
EEAS (Europese dienst voor extern optreden)
13/08/2020
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 protocol 31 bij de EER-overeenkomst betreffende
samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden
(Begrotingsonderdeel 12.02.01 - Financiële diensten)
PDF (Nederlands)
COM(2020)366/F1
EEAS (Europese dienst voor extern optreden)
13/08/2020
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 Protocol 31 bij de EER-overeenkomst betreffende
samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden
(Begrotingsonderdeel 04 03 01 03 – Sociale zekerheid)
PDF (Nederlands)
COM(2020)324/F1
UKTF (Task Force for Relations with the United Kingdom)
09/07/2020
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 Gereedmaken voor veranderingen Mededeling over de
gereedheid aan het einde van de overgangsperiode die is overeengekomen
tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk
PDF (Nederlands)
COM(2020)438/1
MARE (DG Maritieme Zaken en Visserij)
24/08/2020
Voorstel voor een besluit
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the
European Union at meetings of the Parties to the Agreement to Prevent
Unregulated High Seas Fisheries in the Central Arctic Ocean
PDF (Nederlands)
COM(2020)431/F1
MARE (DG Maritieme Zaken en Visserij)
25/08/2020
Voorstel voor een verordening
Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening
(EU) 2019/2236 van de Raad van 16 december 2019 tot vaststelling, voor
2020, van de vangstmogelijkheden voor bepaalde visbestanden en groepen
visbestanden in de Middellandse Zee en de Zwarte Zee
PDF (Nederlands)

EZK/LNV
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COM(2020)353/F1
AGRI (DG Landbouw en Plattelandsontwikkeling)
04/08/2020
Voorstel voor een besluit
Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD over het namens de Europese Unie
in de Internationale Graanraad in te nemen standpunt betreffende de
toetreding van het Verenigd Koninkrijk tot het Graanhandelsverdrag 1995
PDF (Nederlands)
COM(2020)329/F1
MARE (DG Maritieme Zaken en Visserij)
23/07/2020
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 Een nieuwe aanpak van de maritieme strategie voor het
Atlantische gebied – het Atlantisch actieplan 2.0 Een geactualiseerd actieplan
voor een duurzame, veerkrachtige en concurrerende blauwe economie in het
Atlantische gebied van de Europese Unie
PDF (Nederlands)

EZK/LNV

COM(2020)322/F1
MARE (DG Maritieme Zaken en Visserij)
14/07/2020
Voorstel voor een verordening
Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD betreffende de opening en de
wijze van beheer van autonome tariefcontingenten van de Unie voor bepaalde
visserijproducten voor de periode 2021-2023
PDF (Nederlands)

EZK/LNV

COM(2020)320/F1
RTD (DG Onderzoek en Innovatie)
16/07/2020
Voorstel voor een besluit
Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging van Beschikking
2008/376/EG inzake de vaststelling van het onderzoeksprogramma van het
Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal en inzake de technische
meerjarenrichtsnoeren voor dat programma
PDF (Nederlands)
COM(2020)319/F1
RTD (DG Onderzoek en Innovatie)
16/07/2020
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)
COM(2020)437/F1
MARE (DG Maritieme Zaken en Visserij)
31/08/2020
Voorstel voor een verordening
Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD betreffende de opening en de
wijze van beheer van autonome tariefcontingenten van de Unie voor de invoer
van bepaalde visserijproducten op de Canarische Eilanden van 2021 tot en
met 2027
PDF (Nederlands)
COM(2020)436/F1
MARE (DG Maritieme Zaken en Visserij)
28/08/2020
Voorstel voor een verordening
Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot vaststelling, voor 2021,
van de vangstmogelijkheden voor bepaalde visbestanden en groepen
visbestanden in de Oostzee en tot wijziging van Verordening (EU) 2020/123
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wat betreft bepaalde vangstmogelijkheden in andere wateren
PDF (Nederlands)
COM(2020)434/F1
ECHO (DG Humanitaire Hulp en Civiele Bescherming)
28/08/2020
Voorstel voor een besluit
Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot goedkeuring van de wijzigingen
van de Overeenkomst inzake samenwerking bij het bestrijden van
verontreiniging van de Noordzee door olie en andere schadelijke stoffen
(Overeenkomst van Bonn), wat betreft de uitbreiding van het materiële en
geografische toepassingsgebied ervan
PDF (Nederlands)
COM(2020)377/F1
MARE (DG Maritieme Zaken en Visserij)
17/08/2020
Voorstel voor een verordening
Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot vaststelling, voor 2021,
van de vangstmogelijkheden voor bepaalde visbestanden en groepen
visbestanden in de Middellandse Zee en de Zwarte Zee
PDF (Nederlands)
COM(2020)344/F1
MARE (DG Maritieme Zaken en Visserij)
30/07/2020
Voorstel voor een verordening
Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening
(EU) 2020/123 wat betreft bepaalde vangstmogelijkheden voor 2020 in
Uniewateren en niet-Uniewateren
PDF (Nederlands)
COM(2020)341/F1
DEVCO (DG Internationale Samenwerking en Ontwikkeling)
29/07/2020
Voorstel voor een besluit
Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de ondertekening, namens
de Unie, van de Vrijwillige Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese
Unie en de Republiek Honduras inzake wetshandhaving, governance en handel
in de bosbouw met betrekking tot de invoer van houtproducten in de
Europese Unie
PDF (Nederlands)
COM(2020)340/F1
DEVCO (DG Internationale Samenwerking en Ontwikkeling)
29/07/2020
Voorstel voor een besluit
Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de sluiting van de Vrijwillige
Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek
Honduras inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw met
betrekking tot de invoer van houtproducten in de Europese Unie
PDF (Nederlands)
COM(2020)308/F1
MARE (DG Maritieme Zaken en Visserij)
14/07/2020
Voorstel voor een verordening
Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE
RAAD tot vaststelling van de beheers-, instandhoudings- en
controlemaatregelen die gelden in het verdragsgebied van de InterAmerikaanse Commissie voor tropische tonijn en tot wijziging van
Verordening (EG) nr. 520/2007 van de Raad
PDF (Nederlands)
COM(2020)438/F1
MARE (DG Maritieme Zaken en Visserij)
31/08/2020
Voorstel voor een besluit
Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het standpunt dat
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namens de Europese Unie moet worden ingenomen in de vergaderingen van
de partijen bij de Overeenkomst ter voorkoming van ongereglementeerde
visserij op volle zee in de centrale Noordelijke IJszee
PDF (Nederlands)
COM(2020)301/F1
ENER (DG Energie)
08/07/2020
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 Een waterstofstrategie voor een klimaatneutraal Europa
PDF (Nederlands)
COM(2020)299/F1
ENER (DG Energie)
08/07/2020
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 Energie voor een klimaatneutrale economie: een EUstrategie voor een geïntegreerd energiesysteem
PDF (Nederlands)
COM(2020)435/1
TAXUD (DG Belastingen en Douane-unie)
21/08/2020
Voorstel voor een besluit
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION authorising Germany to
apply a reduced rate of taxation to electricity directly provided to vessels at
berth in a port in accordance with Article 19 of Directive 2003/96/EC
PDF (Nederlands)
COM(2020)356/F1
FISMA (DG Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie)
29/07/2020
Mededeling over het standpunt van de Raad
MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT
overeenkomstig artikel 294, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking van
de Europese Unie over het standpunt van de Raad over de vaststelling van
een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende
Europese aanbieders van crowdfundingdiensten voor ondernemingen en tot
wijziging van Verordening (EU) 2017/1129 en Richtlijn (EU) 2019/1937 en
van een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten
voor financiële instrumenten Deze mededeling heeft betrekking op zowel
COM(2018) 113 final - 2018/0048(COD) als COM(2018) 99 final 2018/0047(COD)
PDF (Nederlands)
COM(2020)355/F1
TAXUD (DG Belastingen en Douane-unie)
04/08/2020
Voorstel voor een besluit
Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de AIEMbelastingregeling die van toepassing is op de Canarische Eilanden
PDF (Nederlands)
COM(2020)331/F1
TAXUD (DG Belastingen en Douane-unie)
23/07/2020
Voorstel voor een besluit
Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging van
Uitvoeringsbesluit 2012/232/EU waarbij Roemenië wordt gemachtigd
maatregelen toe te passen die afwijken van artikel 26, lid 1, onder a), en
artikel 168 van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke
stelsel van belasting over de toegevoegde waarde
PDF (Nederlands)
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COM(2020)328/F1
TAXUD (DG Belastingen en Douane-unie)
20/07/2020
Voorstel voor een besluit
Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging van
Uitvoeringsbesluit 2013/680/EU waarbij het Koninkrijk Denemarken en het
Koninkrijk Zweden worden gemachtigd tot verlenging van de toepassing van
een bijzondere maatregel in afwijking van de artikelen 168, 169, 170 en 171
van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van
belasting over de toegevoegde waarde
PDF (Nederlands)
COM(2020)323/F1
SJ (Juridische Dienst)
17/07/2020
Voorstel voor een verordening
Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE
RAAD betreffende grensoverschrijdende betalingen in de Unie (codificatie)
PDF (Nederlands)
COM(2020)321/F1
BUDG (DG Begroting)
16/07/2020
Voorstel voor een besluit
Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging van Beschikking
2003/77/EG tot vaststelling van de financiële meerjarenrichtsnoeren voor het
beheer van de activa van de EGKS in liquidatie en, wanneer de liquidatie is
afgesloten, van de activa van het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal
PDF (Nederlands)
COM(2020)303/F1
TAXUD (DG Belastingen en Douane-unie)
09/07/2020
Voorstel voor een besluit
Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging van
Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2408 waarbij de Republiek Letland 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)
COM(2020)292/F1
TAXUD (DG Belastingen en Douane-unie)
07/07/2020
Voorstel voor een besluit
Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging van
Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1855 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)
COM(2020)282/F1
FISMA (DG Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie)
27/07/2020
Voorstel voor een verordening
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
COUNCIL amending Regulation (EU) 2017/2402 laying down a general
framework for securitisation and creating a specific framework for simple,
transparent and standardised securitisation to help the recovery from the
COVID-19 pandemic
PDF (Engels)
COM(2020)281/F1
FISMA (DG Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie)
27/07/2020
Voorstel voor een verordening
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
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COUNCIL amending Regulation (EU) 2017/1129 as regards the EU Recovery
prospectus and targeted adjustments for financial intermediaries to help the
recovery from the COVID-19 pandemic
PDF (Engels)
COM(2020)280/F1
FISMA (DG Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie)
27/07/2020
Voorstel voor een richtlijn
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
COUNCIL amending Directive 2014/65/EU as regards information
requirements, product governance and position limits to help the recovery
from the COVID-19 pandemic
PDF (Engels)
COM(2020)427/F1
TAXUD (DG Belastingen en Douane-unie)
21/08/2020
Voorstel voor een besluit
Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het standpunt dat
namens de Europese Unie moet worden ingenomen tijdens de 66e zitting van
het Comité voor het geharmoniseerde systeem van de
Werelddouaneorganisatie met betrekking tot de beoogde vaststelling van
indelingsadviezen, indelingsbesluiten, wijzigingen van de toelichting bij het
geharmoniseerde systeem of andere adviezen voor de interpretatie van het
geharmoniseerde systeem en aanbevelingen teneinde de uniformiteit in de
interpretatie van het geharmoniseerde systeem in het kader van het Verdrag
betreffende het geharmoniseerde systeem te verzekeren
PDF (Nederlands)
COM(2020)429/F1
TAXUD (DG Belastingen en Douane-unie)
25/08/2020
Voorstel voor een besluit
Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de
Europese Unie in de Associatieraad EU-Midden-Amerika in te nemen
standpunt ten aanzien van de wijzigingen aan aanhangsel 2 en de toelichting
bij de artikelen 15, 16, 19, 20 en 30 van bijlage II bij de overeenkomst
waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Unie en
haar lidstaten, enerzijds, en Midden-Amerika, anderzijds
PDF (Nederlands)
COM(2020)426/F1
TAXUD (DG Belastingen en Douane-unie)
24/08/2020
Voorstel voor een besluit
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the
European Union within the Joint Committee established by the EEA
Agreement, as regards the amendment of Protocol 4 to that Agreement
concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods
of administrative cooperation
PDF (Engels)
COM(2020)425/F1
TAXUD (DG Belastingen en Douane-unie)
24/08/2020
Voorstel voor een besluit
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the
European Union within the Association Council established by the EuroMediterranean Agreement establishing an association between the European
Community and its Member States, of the one part, and the Republic of
Lebanon, of the other part, as regards the amendment of Protocol 4 to that
Agreement concerning the definition of the concept of 'originating products'
and methods of administrative cooperation
PDF (Engels)
COM(2020)419/F1
TAXUD (DG Belastingen en Douane-unie)
24/08/2020
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Voorstel voor een besluit
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the
European Union within the Stabilisation and Association Council established by
the Stabilisation and Association Agreement between the European
Communities and their Member States, of the one part, and Bosnia and
Herzegovina, of the other part, as regards the amendment of Protocol 2 to
that Agreement concerning the definition of the concept of 'originating
products' and methods of administrative cooperation
PDF (Engels)
COM(2020)418/F1
TAXUD (DG Belastingen en Douane-unie)
24/08/2020
Voorstel voor een besluit
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the
European Union within the Stabilisation and Association Council established by
the Stabilisation and Association Agreement between the European
Communities and their Member States, of the one part, and the former
Yugoslav Republic of Macedonia, of the other part, as regards the amendment
of Protocol 4 to that Agreement concerning the definition of the concept of
'originating products' and methods of administrative cooperation
PDF (Engels)
COM(2020)417/F1
TAXUD (DG Belastingen en Douane-unie)
24/08/2020
Voorstel voor een besluit
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the
European Union within the Association Council established by the EuroMediterranean Agreement establishing an association between the European
Communities and their Member States, of the one part, and the Hashemite
Kingdom of Jordan, of the other part, as regards the amendment of Protocol 3
to that Agreement concerning the definition of the concept of 'originating
products' and methods of administrative cooperation
PDF (Engels)
COM(2020)416/F1
TAXUD (DG Belastingen en Douane-unie)
24/08/2020
Voorstel voor een besluit
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the
European Union within the Customs Sub-Committee established by
Association Agreement between the European Union and the European Atomic
Energy Community and their Member States, of the one part, and Georgia, of
the other part, as regards the amendment of Protocol I to that Agreement
concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods
of administrative cooperation
PDF (Engels)
COM(2020)415/F1
TAXUD (DG Belastingen en Douane-unie)
24/08/2020
Voorstel voor een besluit
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the
European Union within the Stabilisation and Association Council established by
the Stabilisation and Association Agreement between the European
Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of
Albania, of the other part, as regards the amendment of Protocol 4 to that
Agreement concerning the definition of the concept of 'originating products'
and methods of administrative cooperation
PDF (Engels)
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COM(2020)414/F1
TAXUD (DG Belastingen en Douane-unie)
24/08/2020
Voorstel voor een besluit
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the
European Union within the Joint Committee established by the EuroMediterranean Interim Agreement on trade and cooperation between the
European Community, of the one part, and the Palestinian Liberation
Organisation (PLO) for the benefit of the Palestinian Authority of the West
Bank and Gaza Strip, of the other part, as regards the amendment of Protocol
3 to that Agreement concerning the definition of the concept of 'originating
products' and methods of administrative cooperation
PDF (Engels)
COM(2020)413/F1
TAXUD (DG Belastingen en Douane-unie)
24/08/2020
Voorstel voor een besluit
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the
European Union within the Stabilisation and Association Council established by
the Stabilisation and Association Agreement between the European
Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of
Montenegro, of the other part, as regards the amendment of Protocol 3 to
that Agreement concerning the definition of the concept of 'originating
products' and methods of administrative cooperation
PDF (Engels)
COM(2020)412/F1
TAXUD (DG Belastingen en Douane-unie)
24/08/2020
Voorstel voor een besluit
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the
European Union within the Joint Committee established by the Agreement
between the European Economic Community, of the one part, and the
Kingdom of Norway, of the other part, as regards the amendment of Protocol
3 to that Agreement concerning the definition of the concept of 'originating
products' and methods of administrative cooperation
PDF (Engels)
COM(2020)406/F1
TAXUD (DG Belastingen en Douane-unie)
24/08/2020
Voorstel voor een besluit
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the
European Union within the Association Council established by the EuroMediterranean Agreement establishing an association between the European
Communities and their Member States, of the one part, and the State of
Israel, of the other part, as regards the amendment of Protocol 4 to that
Agreement concerning the definition of the concept of 'originating products'
and methods of administrative cooperation
PDF (Engels)
COM(2020)398/F1
TAXUD (DG Belastingen en Douane-unie)
24/08/2020
Voorstel voor een besluit
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the
European Union within the Stabilisation and Association Council established by
the Stabilisation and Association Agreement between the European Union and
the European Atomic Energy Community, of the one part, and
Kosovo*_x0009_This designation is without prejudice to positions on status,
and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo
declaration of independence. of the other part, as regards the amendment of
Protocol III to that Agreement concerning the definition of the concept of
'originating products' and methods of administrative cooperation
PDF (Engels)
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COM(2020)397/F1
TAXUD (DG Belastingen en Douane-unie)
24/08/2020
Voorstel voor een besluit
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the
European Union within the Joint Committee established by the Agreement
between the European Economic Community, of the one part, and the
Republic of Iceland, of the other part, as regards the amendment of Protocol 3
to that Agreement concerning the definition of the concept of 'originating
products' and methods of administrative cooperation
PDF (Engels)
COM(2020)396/F1
TAXUD (DG Belastingen en Douane-unie)
24/08/2020
Voorstel voor een besluit
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the
European Union within the Customs Sub-Committee established by the
Association Agreement between the European Union and the European Atomic
Energy Community and their Member States, of the one part, and the
Republic of Moldova, of the other part, as regards the amendment of Protocol
II to that Agreement concerning the definition of the concept of 'originating
products' and methods of administrative cooperation
PDF (Engels)
COM(2020)395/F1
TAXUD (DG Belastingen en Douane-unie)
24/08/2020
Voorstel voor een besluit
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the
European Union within the Customs Sub-Committee established by the
Association Agreement between the European Union and their Member States,
of the one part, and Ukraine, of the other part, as regards the amendment of
Protocol I to that Agreement concerning the definition of the concept of
'originating products' and methods of administrative cooperation
PDF (Engels)
COM(2020)394/F1
TAXUD (DG Belastingen en Douane-unie)
24/08/2020
Voorstel voor een besluit
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the
European Union within the Joint Committee established by the Agreement
between the European Community, of the one part, and the Government of
Denmark and the Home Government of the Faroe Islands, of the other part,
as regards the amendment of Protocol 3 to that Agreement concerning the
definition of the concept of 'originating products' and methods of
administrative cooperation
PDF (Engels)
COM(2020)393/F1
TAXUD (DG Belastingen en Douane-unie)
24/08/2020
Voorstel voor een besluit
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the
European Union within the EU-Turkey Association Council as regards the
amendment of Protocol 3 to Decision No 1/98 of the EC-Turkey Association
Council on the trade regime for agricultural products, concerning the definition
of the concept of 'originating products' and methods of administrative
cooperation
PDF (Engels)

FIN en BDO

COM(2020)392/F1
TAXUD (DG Belastingen en Douane-unie)
24/08/2020
Voorstel voor een besluit
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the
European Union within the Joint Committee established by the Agreement
between the European Coal and Steel Community and the Republic of Turkey
on trade in products covered by the Treaty establishing the European Coal
and Steel Community as regards the amendment of Protocol 1 to that
Agreement concerning the definition of the concept of 'originating products'
and methods of administrative cooperation
PDF (Engels)

FIN en BDO

COM(2020)391/F1
TAXUD (DG Belastingen en Douane-unie)
24/08/2020
Voorstel voor een besluit
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the
European Union within the Association Council established by the EuroMediterranean Agreement establishing an association between the European
Communities and their Member States, of the one part, and the Arab Republic
of Egypt, of the other part, as regards the amendment of Protocol 4 to that
Agreement concerning the definition of the concept of 'originating products'
and methods of administrative cooperation
PDF (Engels)

FIN en BDO

COM(2020)390/F1
TAXUD (DG Belastingen en Douane-unie)
24/08/2020
Voorstel voor een besluit
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the
European Union within the Joint Committee established by the Agreement
between the European Economic Community, of the one part, and the Swiss
Confederation, of the other part, as regards the amendment of Protocol 3 to
that Agreement concerning the definition of the concept of 'originating
products' and methods of administrative cooperation
PDF (Engels)
COM(2020)389/F1
TAXUD (DG Belastingen en Douane-unie)
24/08/2020
Voorstel voor een besluit
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the
European Union within the Stabilisation and Association Council established by
the Stabilisation and Association Agreement between the European
Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of
Serbia, of the other part, as regards the amendment of Protocol 3 to that
Agreement concerning the definition of the concept of 'originating products'
and methods of administrative cooperation
PDF (Engels)
COM(2020)376/F1
TAXUD (DG Belastingen en Douane-unie)
24/08/2020
Voorstel voor een besluit
Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de
Europese Unie in te nemen standpunt in het Douanecomité dat is opgericht bij
de Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten,
enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, met betrekking tot een
aanbeveling over de toepassing van artikel 27 van het Protocol betreffende de
definitie van het begrip “producten van oorsprong” en methoden van
administratieve samenwerking
PDF (Nederlands)
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FIN en BDO

FIN en BDO
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COM(2020)371/F1
TAXUD (DG Belastingen en Douane-unie)
11/08/2020
Voorstel voor een besluit
Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging van Besluit nr.
940/2014/EU betreffende de “octroi de mer”-belastingregeling in de Franse
ultraperifere gebieden, wat de toepassingsduur betreft
PDF (Nederlands)
COM(2020)361/F1
TAXUD (DG Belastingen en Douane-unie)
07/08/2020
Voorstel voor een besluit
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the
European Union in the Administrative Committee for the Customs Convention
on the international transport of goods under cover of TIR Carnets as regards
the proposal to amend the Convention
PDF (Nederlands)
COM(2020)360/F1
TAXUD (DG Belastingen en Douane-unie)
07/08/2020
Voorstel voor een richtlijn
Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn
2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over
de toegevoegde waarde wat de identificatie van belastingplichtigen in NoordIerland betreft
PDF (Nederlands)
COM(2020)357/F1
TAXUD (DG Belastingen en Douane-unie)
05/08/2020
Voorstel voor een besluit
Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het standpunt dat
namens de Europese Unie moet worden ingenomen in het Associatiecomité in
zijn samenstelling voor handelsvraagstukken, opgericht krachtens de
Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese
Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Georgië,
anderzijds, met betrekking tot de actualisering van bijlage XIII (Aanpassing
van de douanewetgeving) bij de overeenkomst
PDF (Nederlands)
COM(2020)337/F1
FISMA (DG Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie)
27/07/2020
Voorstel voor een verordening
Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE
RAAD tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1011 wat betreft de vrijstelling
van bepaalde benchmarks voor contante wisselkoersen van valuta’s van derde
landen en de aanwijzing van vervangingsbenchmarks voor bepaalde
benchmarks die worden uitgefaseerd
PDF (Nederlands)
COM(2020)332/F1
TAXUD (DG Belastingen en Douane-unie)
24/07/2020
Voorstel voor een besluit
Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij Frankrijk wordt gemachtigd
een verlaagd tarief van bepaalde indirecte belastingen toe te passen op in
Guadeloupe, Frans Guyana, Martinique en Réunion vervaardigde “traditionele”
rum
PDF (Nederlands)
COM(2020)295/F1
TAXUD (DG Belastingen en Douane-unie)
07/07/2020
Voorstel voor een besluit
Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de
Europese Unie in te nemen standpunt in het Handelscomité dat is opgericht
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krachtens de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de Europese
Gemeenschap, enerzijds, en de staten in de Stille Oceaan, anderzijds, met
betrekking tot de wijziging van een aantal bepalingen van protocol II
betreffende de definitie van het begrip “producten van oorsprong” en
methoden van administratieve samenwerking
PDF (Nederlands)
COM(2020)473/F1
ECFIN (DG Economische en Financiële Zaken)
25/08/2020
Voorstel voor een besluit
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION granting temporary
support under Council Regulation (EU) 2020/672 to Portugal to mitigate
unemployment risks in an emergency situation following the COVID-19
outbreak
PDF (Engels)
COM(2020)471/F1
ECFIN (DG Economische en Financiële Zaken)
24/08/2020
Voorstel voor een besluit
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION granting temporary
support under Council Regulation (EU) 2020/672 to Belgium to mitigate
unemployment risks in an emergency situation following the COVID-19
outbreak
PDF (Engels)
COM(2020)470/F1
ECFIN (DG Economische en Financiële Zaken)
24/08/2020
Voorstel voor een besluit
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION on granting temporary
support under Council Regulation (EU) 2020/672 to Bulgaria to mitigate
unemployment risks in an emergency situation following the COVID-19
outbreak
PDF (Engels)
COM(2020)469/F1
ECFIN (DG Economische en Financiële Zaken)
24/08/2020
Voorstel voor een besluit
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION granting temporary
support under Council Regulation (EU) 2020/672 to Spain to mitigate
unemployment risks in an emergency situation following the COVID-19
outbreak
PDF (Engels)
COM(2020)468/F1
ECFIN (DG Economische en Financiële Zaken)
24/08/2020
Voorstel voor een besluit
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION granting temporary
support under Council Regulation (EU) 2020/672 to Latvia to mitigate
unemployment risks in an emergency situation following the COVID-19
outbreak
PDF (Engels)
COM(2020)467/F1
ECFIN (DG Economische en Financiële Zaken)
24/08/2020
Voorstel voor een besluit
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION granting temporary
support under Council Regulation (EU) 2020/672 to Slovenia to mitigate
unemployment risks in an emergency situation following the COVID-19
outbreak
PDF (Engels)
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COM(2020)466/F1
ECFIN (DG Economische en Financiële Zaken)
24/08/2020
Voorstel voor een besluit
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION granting temporary
support under Council Regulation (EU) 2020/672 to Italy to mitigate
unemployment risks in an emergency situation following the COVID-19
outbreak
PDF (Engels)
COM(2020)465/F1
ECFIN (DG Economische en Financiële Zaken)
24/08/2020
Voorstel voor een besluit
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION granting temporary
support under Council Regulation (EU) 2020/672 to Croatia to mitigate
unemployment risks in an emergency situation following the COVID-19
outbreak
PDF (Engels)
COM(2020)464/F1
ECFIN (DG Economische en Financiële Zaken)
24/08/2020
Voorstel voor een besluit
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION granting temporary
support under Council Regulation (EU) 2020/672 to Malta to mitigate
unemployment risks in an emergency situation following the COVID-19
outbreak
PDF (Engels)
COM(2020)463/F1
ECFIN (DG Economische en Financiële Zaken)
24/08/2020
Voorstel voor een besluit
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION granting temporary
support under Council Regulation (EU) 2020/672 to Lithuania to mitigate
unemployment risks in an emergency situation following the COVID-19
outbreak
PDF (Engels)
COM(2020)462/F1
ECFIN (DG Economische en Financiële Zaken)
24/08/2020
Voorstel voor een besluit
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION granting temporary
support under Council Regulation (EU) 2020/672 to Slovakia to mitigate
unemployment risks in an emergency situation following the COVID-19
outbreak
PDF (Engels)
COM(2020)455/F1
ECFIN (DG Economische en Financiële Zaken)
24/08/2020
Voorstel voor een besluit
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION granting temporary
support under Council Regulation (EU) 2020/672 to Poland to mitigate
unemployment risks in an emergency situation following the COVID-19
outbreak
PDF (Engels)
COM(2020)454/F1
ECFIN (DG Economische en Financiële Zaken)
24/08/2020
Voorstel voor een besluit
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION granting temporary
support under Council Regulation (EU) 2020/672 to Cyprus to mitigate
unemployment risks in an emergency situation following the COVID-19
outbreak
PDF (Engels)
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COM(2020)449/F1
ECFIN (DG Economische en Financiële Zaken)
24/08/2020
Voorstel voor een besluit
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION granting temporary
support under Council Regulation (EU) 2020/672 to Greece to mitigate
unemployment risks in an emergency situation following the COVID-19
outbreak
PDF (Engels)
COM(2020)448/F1
ECFIN (DG Economische en Financiële Zaken)
24/08/2020
Voorstel voor een besluit
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION granting temporary
support under Council Regulation (EU) 2020/672 to the Czech Republic to
mitigate unemployment risks in an emergency situation following the COVID19 outbreak
PDF (Engels)
COM(2020)439/F1
ECFIN (DG Economische en Financiële Zaken)
24/08/2020
Voorstel voor een besluit
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION granting temporary
support under Council Regulation (EU) 2020/672 to Romania to mitigate
unemployment risks in an emergency situation following the COVID-19
outbreak
PDF (Engels)
COM(2020)314/F1
TAXUD (DG Belastingen en Douane-unie)
16/07/2020
Voorstel voor een richtlijn
Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn
2011/16/EU betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van
de belastingen
PDF (Nederlands)
COM(2020)313/F1
TAXUD (DG Belastingen en Douane-unie)
16/07/2020
Mededeling van de Commissie voor de instellingen
MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE
RAAD over goed fiscaal bestuur in de EU en daarbuiten
PDF (Nederlands)
COM(2020)312/F1
TAXUD (DG Belastingen en Douane-unie)
16/07/2020
Mededeling van de Commissie voor de instellingen
MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE
RAAD ACTIEPLAN VOOR BILLIJKE EN EENVOUDIGE BELASTINGHEFFING TER
ONDERSTEUNING VAN DE HERSTELSTRATEGIE
PDF (Nederlands)
COM(2020)608/F1
HOME (DG Migratie en Binnenlandse Zaken)
27/07/2020
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 EU-actieplan 2020-2025 inzake illegale vuurwapenhandel
PDF (Nederlands)
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Geprioriteerd
door I&A/JBZ
en J&V
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door I&A/JBZ
en J&V

IWO

IWO

IWO en BDO

COM(2020)607/F1
HOME (DG Migratie en Binnenlandse Zaken)
27/07/2020
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 EU-strategie voor een doeltreffendere bestrijding van
seksueel misbruik van kinderen
PDF (Nederlands)
COM(2020)606/F1
HOME (DG Migratie en Binnenlandse Zaken)
27/07/2020
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 EU-agenda en –actieplan inzake drugs voor 2021-2025
PDF (Nederlands)
COM(2020)605/F1
SG (secretariaat-generaal)
27/07/2020
Mededeling van de Commissie voor de instellingen
MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE
EUROPESE RAAD, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL
COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO’S betreffende de EU-strategie voor
de veiligheidsunie
PDF (Nederlands)
COM(2020)623/F1
MOVE (DG Mobiliteit en Vervoer)
27/07/2020
Voorstel voor een verordening
Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE
RAAD tot wijziging van Richtlijn (EU) 2016/798 met betrekking tot de
toepassing van de regels inzake spoorwegveiligheid en -interoperabiliteit in de
Kanaaltunnel
PDF (Nederlands)
COM(2020)622/F1
MOVE (DG Mobiliteit en Vervoer)
27/07/2020
Voorstel voor een besluit
Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
waarbij Frankrijk wordt gemachtigd te onderhandelen over een overeenkomst
tot aanvulling van zijn bestaande bilaterale verdrag met het Verenigd
Koninkrijk betreffende de bouw en de exploitatie door privé-concessionarissen
van een vaste kanaalverbinding
PDF (Nederlands)
COM(2020)472/1
MOVE (DG Mobiliteit en Vervoer)
24/08/2020
Voorstel voor een besluit
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the
European Union as regards the amendments to the Annexes of the European
Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by
Road (ADR) and to the Annexed Regulations to the European Agreement
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland
Waterways (ADN)
PDF (Nederlands)

IWO en BDO

COM(2020)362/F1
ENV (DG Milieu)
07/08/2020
Voorstel voor een besluit
Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het indienen, namens
de Europese Unie, van voorstellen tot wijziging van bijlage IV bij het Verdrag
van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging
van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan met het oog op de 15e
vergadering van de Conferentie van de partijen en betreffende het standpunt
van de Europese Unie over de voorstellen van andere partijen tot wijziging
van bijlage IV en andere bijlagen
PDF (Nederlands)

J&V

COM(2020)309/F1
HOME (DG Migratie en Binnenlandse Zaken)
13/07/2020
Voorstel voor een verordening
Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE
RAAD tot wijziging van Verordening (EU) nr. 514/2014 van het Europees
Parlement en de Raad wat de vrijmakingsprocedure betreft
PDF (Nederlands)
COM(2020)384/F1
EAC (DG Onderwijs en Cultuur)
18/08/2020
Voorstel voor een besluit
Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot
wijziging van Besluit nr. 445/2014/EU tot vaststelling van een actie van de
Unie voor het evenement “Culturele hoofdsteden van Europa” voor de periode
2020 tot 2033
PDF (Nederlands)
COM(2020)275/F1
EMPL (DG Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie)
02/07/2020
Voorstel voor een aanbeveling
Voorstel voor een AANBEVELING VAN DE RAAD inzake beroepsonderwijs en opleiding voor duurzaam concurrentievermogen, sociale rechtvaardigheid en
veerkracht
PDF (Nederlands)
Pdf (andere talen)
COM(2020)318/F1
SANTE (DG Gezondheid en Voedselveiligheid)
16/07/2020
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 Kortetermijnparaatheid van de EU op gezondheidsgebied
voor COVID-19-uitbraken
PDF (Nederlands)
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