
Overzicht van nieuwe Europese wetsvoorstellen en mededelingen  
3 maart 2023 – 10 maart 2023 

 
Commissie(s) Commissievoorstel 
BDO COM(2023)107 

03/03/2023 
Europese dienst voor extern optreden 
Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het standpunt 
dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in de 
samenwerkingsraad die is opgericht bij de Partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, 
enerzijds, en de Republiek Irak, anderzijds, in verband met de 
voorgenomen vaststelling van een besluit tot de oprichting van een 
subcomité ontwikkelingssamenwerking 
PDF (Nederlands) 

BDO en OCW COM(2023)112 
07/03/2023 
Directoraat-generaal Onderzoek en Innovatie 
Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the 
Union, and the provisional application of the Agreement between the 
European Union, of the one part, and New Zealand, of the other part, on 
the participation of New Zealand in Union programmes 
PDF (Engels) 

BDO en OCW COM(2023)113 
07/03/2023 
Directoraat-generaal Onderzoek en Innovatie 
Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Agreement 
between the European Union, of the one part, and New Zealand, of the 
other part, on the participation of New Zealand in Union programmes 
PDF (Engels) 

EZK/LNV en BDO COM(2023)114 
07/03/2023 
Directoraat-generaal Maritieme Zaken en Visserij 
Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van 
Verordening (EU) 2023/194 van de Raad van 30 januari 2023 tot 
vaststelling, voor 2023, van de vangstmogelijkheden voor bepaalde 
visbestanden welke in de wateren van de Unie en, voor vissersvaartuigen 
van de Unie, in bepaalde wateren buiten de Unie van toepassing zijn, en 
tot vaststelling, voor 2023 en 2024, van dergelijke vangstmogelijkheden 
voor bepaalde diepzeevisbestanden 
PDF (Nederlands) 

EZK/LNV en BDO COM(2023)108 
03/03/2023 
Directoraat-generaal Maritieme Zaken en Visserij 
Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN 
DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) 2019/833 tot vaststelling van 
instandhoudings- en handhavingsmaatregelen die van toepassing zijn in 
het gereglementeerde gebied van de Visserijorganisatie voor het 
noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan 
PDF (Nederlands) 

I&A/JBZ COM(2023)140 
08/03/2023 
Directoraat-generaal Migratie en Binnenlandse Zaken 
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN 
PARLIAMENT AND THE COUNCIL Temporary protection for those fleeing 
Russia's war of aggression against Ukraine: one year on 
PDF (Engels) 

IWO en BDO COM(2023)109 
03/03/2023 
Directoraat-generaal Milieu 
Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de 
Europese Unie in te nemen standpunt tijdens de Conferentie van de 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023PC0107&qid=1678442699571&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A52023PC0112&qid=1678442152121
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A52023PC0113&qid=1678442273170
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023PC0114&qid=1678442418515&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023PC0108&qid=1678442587731&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=COM%3A2023%3A140%3AFIN&qid=1678441997395


partijen bij het Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de 
grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de 
verwijdering ervan met betrekking tot bepaalde wijzigingen van artikelen 
van dat verdrag 
PDF (Nederlands) 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023PC0109&qid=1678442773284&from=NL

