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CONVOCATIE EN VOORLOPIGE AGENDA 
Contact: coreper1@sonsilium.europa.eu 
Tel./Fax: 0032.2.281.6167/8100 
Betreft: zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 
Datum: 26 oktober 2015 
Tijd: 10.00 
Plaats: European Convention Center Luxembourg (ECCL) 

4, Place de l'Europe 
1499 LUXEMBURG 

  

 
 
1. Goedkeuring van de voorlopige agenda 
 

Niet-wetgevingswerkzaamheden 
 
2. (event.) Goedkeuring van de lijst van A-punten 
 

Wetgevingsberaadslagingen 
(openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie) 
 
3. (event.) Goedkeuring van de lijst van A-punten 
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4. Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 
2003/87/EG ter bevordering van kostenefficiënte emissiereducties en koolstofarme 
investeringen (eerste lezing) 
Interinstitutioneel dossier: 2015/0148 (COD) 
– Oriënterend debat 

 
 
Niet-wetgevingswerkzaamheden 
 

5. Groener Europees semester: subsidies die schadelijk zijn voor het milieu en tenuitvoerlegging 
van de milieuwetgeving 
– Gedachtewisseling 

 
 

6. Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling "Onze wereld veranderen" en haar 
milieuperspectieven 
– Gedachtewisseling 

 
 
Diversen 
 

7. a) uitstoot in reële rijomstandigheden en sjoemelen met systemen in auto's die de uitstoot 
meten: een ernstig obstakel voor een betere luchtkwaliteit in de Europese Unie 
– Informatie van de Oostenrijkse en de Deense delegatie, gesteund door de Franse 

en de Sloveense delegatie 
– Informatie van de Belgische delegatie 

 
b) Initiatief "Make it Work" 

– Informatie van de Nederlandse, de Britse en de Duitse delegatie 
 
 
 

 

 

NB: Gelieve de dienst Protocol zo spoedig mogelijk de samenstelling van uw delegatie voor 
deze vergadering mee te delen op het e-mailadres 
protocole.participants@consilium.europa.eu 

NB: Voor delegatieleden die een dagbadge nodig hebben om een vergadering bij te wonen, 
staat in doc. 14387/1/12 REV 1 hoe die badge verkregen kan worden. 
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