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Commissie Commissievoorstel 

J&V COM(2020)695/F1 

JUST (DG Justitie en Consumentenzaken) 
06/11/2020 
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 door de 
Raad ingenomen standpunt in eerste lezing over de vaststelling 

van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees 
Parlement en de Raad inzake de betekening en de kennisgeving 
in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken 
in burgerlijke of in handelszaken (“betekening en kennisgeving 
van stukken”) en van een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 

1206/2001 van de Raad betreffende de samenwerking tussen de 
gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging 
in burgerlijke en handelszaken Deze mededeling heeft 
betrekking op COM(2018) 378 final - 2018/0203(COD) en 
COM(2018) 379 final – 2018/0204(COD) 
PDF (Nederlands) 

J&V en EZK/LNV COM(2020)693/F1 
JUST (DG Justitie en Consumentenzaken) 
05/11/2020 
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 met het oog op de vaststelling van een 
richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve 
belangen van consumenten en tot intrekking van Richtlijn 

2009/22/EG 
PDF (Nederlands) 

BDO en EUZA COM(2020)692/F1 
TRADE (DG Handel) 
04/11/2020 
Voorstel voor een verordening 
Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES 

PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 
428/2009 van de Raad door de verlening van een uniale 
algemene uitvoervergunning voor de uitvoer van bepaalde 
producten voor tweeërlei gebruik uit de Unie naar het Verenigd 
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland 
PDF (Nederlands) 

EZK/LNV en BDO COM(2020)671/F1  
AGRI (DG Landbouw en Plattelandsontwikkeling)  
30/10/2020 
Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD over het namens de 
Europese Unie in de Internationale Suikerraad in te nemen 
standpunt betreffende de toetreding van het Verenigd Koninkrijk 

tot de Internationale Suikerovereenkomst 1992  
PDF (Nederlands) 
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