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Commissie Commissievoorstel

Commissie EZ COM(2010)226/F 06/05/2010

PreLex

Communication from the Commission to the Council and Parliament on ITER

status and possible way forward

Commissie EZ COM(2010)202/F 30/04/2010 Handel

PreLex

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot instelling van een defini-

tief antidumpingrecht op silicium van oorsprong uit de Volksrepubliek China,

zoals uitgebreid tot silicium verzonden vanuit de Republiek Korea, al dan niet

aangegeven als van oorsprong uit de Republiek Korea, naar aanleiding van

een nieuw onderzoek bij het vervallen van de maatregelen op grond van arti-

kel 11, lid 2, en van een gedeeltelijk tussentijds nieuw onderzoek op grond

van artikel 11, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1225/2009 van de Raad

Commissie Justi-
tie/ JBZ

COM(2010)218/F 06/05/2010 Buitenlandse Betrekkingen

PreLex

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n°

1763/2004 instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en

œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie

(TPIY)

Commissie Fin COM(2010)205/F 06/05/2010 Begroting

PreLex

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la

mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, en applica-

tion du point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parle-

ment européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la

bonne gestion financière (demande EGF/2009/020 ES/Castille-La Manche)

Commissie Fin COM(2010)201/F 04/05/2010 Belastingen en douane-unie

PreLex

Voorstel voor een VERORDENING (EU) Nr. .../... VAN DE RAAD tot wijziging

van Verordening (EU) nr. 7/2010 betreffende de opening en het beheer van

autonome tariefcontingenten voor bepaalde landbouw- en industrieproducten

Commissie BDO
COM(2010)225/F 05/05/2010 Buitenlandse Betrekkingen

PreLex

proposition du règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 329/2007

du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République

populaire démocratique de Corée (présentée conjointement par la Commission

et la haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de

sécurité)

http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier.cfm?ReqId=0&CL=nl&DocType=COM&DocYear=2010&DocNum=226
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier.cfm?ReqId=0&CL=nl&DocType=COM&DocYear=2010&DocNum=226
http://ec.europa.eu/dgs/trade/index_nl.htm
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier.cfm?ReqId=0&CL=nl&DocType=COM&DocYear=2010&DocNum=202
http://ec.europa.eu/dgs/external_relations/index_nl.htm
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier.cfm?ReqId=0&CL=nl&DocType=COM&DocYear=2010&DocNum=218
http://ec.europa.eu/dgs/budget/index_nl.htm
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier.cfm?ReqId=0&CL=nl&DocType=COM&DocYear=2010&DocNum=205
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier.cfm?ReqId=0&CL=nl&DocType=COM&DocYear=2010&DocNum=205
http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_nl.htm
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier.cfm?ReqId=0&CL=nl&DocType=COM&DocYear=2010&DocNum=201
http://ec.europa.eu/dgs/external_relations/index_nl.htm
http://ec.europa.eu/dgs/external_relations/index_nl.htm
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/fmb/formulaire.cfm?CL=nl
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier.cfm?ReqId=0&CL=nl&DocType=COM&DocYear=2010&DocNum=225
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier.cfm?ReqId=0&CL=nl&DocType=COM&DocYear=2010&DocNum=225


Commissie BDO COM(2010)195/F 03/05/2010 Ontwikkeling

PreLex

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de toewijzing van geannu-

leerde middelen voor projecten van het negende Europees Ontwikkelingsfonds

(EOF) en eerdere EOF's ten behoeve van de meest kwetsbare bevolkingsgroe-

pen in Sudan

Commissie BDO COM(2010)211/F 30/04/2010 Ontwikkeling

PreLex

Proposal for a Council decision on the signature, on behalf of the European

Union, of the Agreement amending for the second time the Partnership

Agreement between the African, Caribbean and Pacific States, of the one part,

and the European Community and its Member States, of the other part, signed

in Cotonou on 23 June 2000 as first revised in Luxembourg on 25 June 2005

Commissie ESO COM(2010)192/F 30/04/2010 Buitenlandse Betrekkingen

PreLex

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de ondertekening en

voorlopige toepassing van een protocol bij de partnerschaps- en samenwer-

kingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten,

enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, inzake een kaderovereen-

komst tussen de Europese Unie en de Republiek Moldavië over de algemene

beginselen voor de deelname van de Republiek Moldavië aan EU-programma's

Commissie ESO COM(2010)194/F 30/04/2010 Buitenlandse Betrekkingen

PreLex

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting van een pro-

tocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Euro-

pese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië,

anderzijds, inzake een kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en de

Republiek Moldavië over de algemene beginselen voor de deelname van de

Republiek Moldavië aan EU-programma's

Commissie V&W
COM(2010)212/F 05/05/2010

PreLex

COMMISSION Working Document - CONSULTATION ON THE FUTURE TRANS-

EUROPEAN TRANSPORT NETWORK POLICY

Commissie V&W
COM(2010)210/F 05/05/2010 Energie en Vervoer

PreLex

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE De ontwikkeling van een EU-

burgerluchtvaartbeleid ten aanzien van Brazilië

Commissie V&W COM(2010)209/F 03/05/2010

PreLex

Voorstel voor een besluit van de Raad en de vertegenwoordigers van de rege-

ringen van de lidstaten van de Europese Unie, in het kader van de Raad bij-

een, inzake de ondertekening en voorlopige toepassing van het Protocol tot

wijziging van de luchtvervoersovereenkomst tussen de Europese Gemeen-

schap en haar lidstaten, enerzijds, en de Verenigde Staten van Amerika, an-

derzijds

http://ec.europa.eu/dgs/development/index_nl.htm
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier.cfm?ReqId=0&CL=nl&DocType=COM&DocYear=2010&DocNum=186
http://ec.europa.eu/dgs/development/index_nl.htm
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier.cfm?ReqId=0&CL=nl&DocType=COM&DocYear=2010&DocNum=211
http://ec.europa.eu/dgs/external_relations/index_nl.htm
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier.cfm?ReqId=0&CL=nl&DocType=COM&DocYear=2010&DocNum=192
http://ec.europa.eu/dgs/external_relations/index_nl.htm
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier.cfm?ReqId=0&CL=nl&DocType=COM&DocYear=2010&DocNum=194
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/fmb/formulaire.cfm?CL=nl
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier.cfm?ReqId=0&CL=nl&DocType=COM&DocYear=2010&DocNum=212
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier.cfm?ReqId=0&CL=nl&DocType=COM&DocYear=2010&DocNum=212
http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/index_nl.htm
http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/index_nl.htm
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/fmb/formulaire.cfm?CL=nl
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier.cfm?ReqId=0&CL=nl&DocType=COM&DocYear=2010&DocNum=210
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier.cfm?ReqId=0&CL=nl&DocType=COM&DocYear=2010&DocNum=210
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier.cfm?ReqId=0&CL=nl&DocType=COM&DocYear=2010&DocNum=209


Commissie V&W COM(2010)208/F 03/05/2010

PreLex

Voorstel voor een besluit van de Raad en de vertegenwoordigers van de rege-

ringen van de lidstaten van de Europese Unie, in het kader van de Raad bij-

een, inzake de ondertekening en voorlopige toepassing van het Protocol tot

wijziging van de luchtvervoersovereenkomst tussen de Europese Gemeen-

schap en haar lidstaten, enerzijds, en de Verenigde Staten van Amerika, an-

derzijds

Commissie JBZ COM(2010)200/F 05/05/2010 Directoraat-generaal Justi-

tie, vrijheid en veiligheid

PreLex

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting van de over-

eenkomst tussen de Europese Unie en Georgië inzake de overname van per-

sonen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven

Commissie JBZ COM(2010)199/F 05/05/2010 Directoraat-generaal Justi-

tie, vrijheid en veiligheid

PreLex

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de ondertekening van

de overeenkomst tussen de Europese Unie en Georgië inzake de overname

van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven

Commissie JBZ COM(2010)198/F 05/05/2010 Directoraat-generaal Justi-

tie, vrijheid en veiligheid

PreLex

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting van de over-

eenkomst tussen de Europese Unie en Georgië inzake de versoepeling van de

afgifte van visa

Commissie JBZ COM(2010)197/F 05/05/2010 Directoraat-generaal Justi-

tie, vrijheid en veiligheid

PreLex

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de ondertekening van

de overeenkomst tussen de Europese Unie en Georgië inzake de versoepeling

van de afgifte van visa

Commissie BZK COM(2010)189/F 30/04/2010 Secretariaat-generaal

PreLex

ADVIES VAN DE COMMISSIE overeenkomstig artikel 48, lid 3, eerste alinea,

van het Verdrag betreffende de Europese Unie betreffende een besluit van de

Europese Raad inzake de bespreking van wijzigingen van de Verdragen wat

betreft de samenstelling van het Europees Parlement, die door de regering

van Spanje zijn voorgesteld

Commissie OCW COM(2010)187/F 30/04/2010 Onderzoek

PreLex

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE

RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ

VAN DE REGIO'S VEREENVOUDIGEN VAN DE TENUITVOERLEGGING VAN DE

KADERPROGRAMMA'S VOOR ONDERZOEK
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Commissie OCW COM(2010)183/F 30/04/2010 Onderwijs en cultuur

PreLex

GROENBOEK Het potentieel van culturele en creatieve industrieën vrijmaken

Commissie SZW COM(2010)193/F 29/04/2010 Secretariaat-generaal

PreLex

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de richtsnoeren voor

het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten

Commissie SZW
COM(2010)204/F 05/05/2010 Juridische dienst

PreLex

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE

RAAD betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Unie

Commissie LNV COM(2010)145/F 29/04/2010 Maritieme zaken en Visserij

PreLex

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE

RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 861/2006 van de Raad van 22

mei 2006 houdende communautaire financieringsmaatregelen voor de tenuit-

voerlegging van het gemeenschappelijk visserijbeleid en op het gebied van het

zeerecht
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