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Commissie(s) Commissievoorstel 
BDO COM(2022)288 

09/06/2022 
Directoraat-generaal Handel 
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 
THE COUNCIL on temporary trade-liberalisation measures supplementing 
trade concessions applicable to Moldovan products under 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 
PDF (Engels) 

BDO COM(2022)257 
07/06/2022 
Directoraat-generaal Handel 
Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting, 
namens de Europese Unie, van een overeenkomst tot wijziging van de 
lijsten van specifieke verbintenissen in het kader van de Algemene 
Overeenkomst betreffende de handel in diensten, teneinde bijlage 1 bij de 
verklaring over de afsluiting van de onderhandelingen over de 
binnenlandse regelingen voor diensten van 2 december 2021 daarin op te 
nemen 
PDF (Nederlands) 

BDO en FIN COM(2022)264 
09/06/2022 
Directoraat-generaal Internationale Partnerschappen 
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL Financial 
information on the European Development Fund European Development 
Fund (EDF): Financial execution 2021 and forecasts for 2022-2025 
PDF (Engels) 

BDO en FIN COM(2022)265 
09/06/2022 
Directoraat-generaal Internationale Partnerschappen 
Proposal for a COUNCIL DECISION on the financial contributions to be 
paid by the parties to the European Development Fund, including the 
second instalment for 2022 
PDF (Engels) 

EZK/LNV en BDO COM(2022)263 
08/06/2022 
Directoraat-generaal Maritieme Zaken en Visserij 
Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot machtiging van de 
Republiek Polen om in het belang van de Europese Unie de wijziging van 
het Verdrag voor de instandhouding en het beheer van de 
koolvisbestanden in het centrale gedeelte van de Beringzee te ratificeren 
PDF (Nederlands) 

EZK/LNV en BDO COM(2022)255 
08/06/2022 
Directoraat-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling 
Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de 
Europese Unie in te nemen standpunt in het subcomité voor geografische 
aanduidingen dat is ingesteld bij de brede en versterkte 
partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de 
Republiek Armenië, anderzijds, over de goedkeuring van het reglement van 
orde van het subcomité voor geografische aanduidingen 
PDF (Nederlands) 

EZK/LNV en BDO COM(2022)275 
07/06/2022 
Directoraat-generaal Maritieme Zaken en Visserij 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0d34db93-e7d9-11ec-a534-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:7a89243d-e676-11ec-a534-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2022:264:FIN&qid=1654776334917&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:10b76bf7-e7d1-11ec-a534-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0263&qid=1654776387823&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f486b44e-e719-11ec-a534-01aa75ed71a1.0005.02/DOC_1&format=PDF


Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van 
Verordening (EU) 2022/109 tot vaststelling, voor 2022, van de 
vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden 
welke in de wateren van de Unie en, voor vissersvaartuigen van de Unie, in 
bepaalde wateren buiten de Unie van toepassing zijn 
PDF (Nederlands) 

FIN COM(2022)266 
07/06/2022 
Directoraat-generaal Begroting 
MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN 
DE RAAD Technische aanpassing van het meerjarig financieel kader voor 
2023 overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EU, Euratom) 2020/2093 
van de Raad tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 
2021-2027 
PDF (Nederlands) 

 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0a6b3cd0-e643-11ec-a534-01aa75ed71a1.0022.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e96cde07-e654-11ec-a534-01aa75ed71a1.0016.02/DOC_1&format=PDF

