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Commissie Commissievoorstel 

Commissie BDO JOIN(2018)20/F1 

EEAS (Europese dienst voor extern optreden)  

03/07/2018 

Voorstel voor een besluit 

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD 

betreffende de ondertekening namens de Europese Unie en 

de voorlopige toepassing van de kaderovereenkomst inzake 

partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en 

haar lidstaten, enerzijds, en de regering van Maleisië, 

anderzijds 

EUR-Lex 

Commissies BDO en 

EZK/LNV 

COM(2018)518/F1 

AGRI (DG Landbouw en Plattelandsontwikkeling) 

05/07/2018 

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de 

sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst in 

de vorm van een briefwisseling tussen de Unie en de 

Volksrepubliek China in verband met WTO-procedure voor 

geschillenbeslechting DS492 Measures affecting Tariff 

Concessions on Certain Poultry Meat Products (Maatregelen 

die van invloed zijn op tariefconcessies voor bepaalde 

pluimveevleesproducten) 

PDF (Nederlands) 

Commissies BDO en 

EZK/LNV 

COM(2018)517/F1 

AGRI (DG Landbouw en Plattelandsontwikkeling) 

05/07/2018 

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de 

ondertekening, namens de Europese Unie, van de 

Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de 

Unie en de Volksrepubliek China in verband met WTO-

procedure voor geschillenbeslechting DS492 Measures 

affecting Tariff Concessions on Certain Poultry Meat Products 

(Maatregelen die van invloed zijn op tariefconcessies voor 

bepaalde pluimveevleesproducten) 

PDF (Nederlands) 

Commissies BDO IWO 

en EZK/LNV 

COM(2018)515/F1 

ENV (DG Milieu) 

03/07/2018 

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de sluiting 

van de vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de 

Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam inzake 

wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw 

PDF (Nederlands) 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b3b18e0f-7ead-11e8-ac6a-01aa75ed71a1.0022.02/DOC_1&format=PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/NL/COM-2018-518-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/NL/COM-2018-517-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:dcd06316-7ea8-11e8-ac6a-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_1&format=PDF


Commissies BDO, IWO 

en EZK/LNV 

COM(2018)514/F1 

ENV (DG Milieu) 

03/07/2018 

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de 

ondertekening, namens de Unie, van de vrijwillige 

partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de 

Socialistische Republiek Vietnam inzake wetshandhaving, 

governance en handel in de bosbouw 

PDF (Nederlands) 

Commissie EZK/LNV COM(2018)499/F1 

SJ (Juridische Dienst) 

02/07/2018 

Voorstel voor een verordening 

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES 

PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het Europees Bureau 

voor visserijcontrole (codificatie) 

PDF (Nederlands) 

Commissies EZK/LNV 

en BDO 

COM(2018)505/F1  

MARE (DG Maritieme Zaken en Visserij)  

02/07/2018 

Voorstel voor een verordening 

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD betreffende 

de verdeling van de vangstmogelijkheden in het kader van 

het protocol tot uitvoering van de 

partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de 

Republiek Ivoorkust en de Europese Gemeenschap (2018-

2024) 

PDF (Nederlands) 

Commissies EZK/LNV 

en BDO 

COM(2018)503/F1 

MARE (DG Maritieme Zaken en Visserij) 

02/07/2018 

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de 

sluiting van het protocol tot uitvoering van de 

partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de 

Republiek Ivoorkust en de Europese Gemeenschap (2018-

2024) 

PDF (Nederlands) 

Commissies EZK/LNV 

en BDO 

COM(2018)502/F1 

MARE (DG Maritieme Zaken en Visserij) 

02/07/2018 

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de 

ondertekening, namens de Unie, en de voorlopige toepassing 

van het protocol tot uitvoering van de 

partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de 

Republiek Ivoorkust en de Europese Gemeenschap (2018-

2024) 

PDF (Nederlands) 

Commissie FIN COM(2018)524/F1 

TAXUD (DG Belastingen en Douane-unie) 

05/07/2018 

Mededeling van de Commissie voor de instellingen 

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET 

EUROPEES PARLEMENT Eerste tweejaarlijks verslag over de 

vooruitgang in de ontwikkeling van de EU-douane-unie en 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/NL/COM-2018-514-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:dc36959a-7dd9-11e8-ac6a-01aa75ed71a1.0005.02/DOC_1&format=PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/NL/COM-2018-505-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1a3daf41-7ddb-11e8-ac6a-01aa75ed71a1.0022.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:298f3182-7ddb-11e8-ac6a-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_1&format=PDF


haar governance 

PDF (Nederlands) 

Commissie FIN COM(2018)510/F1 

TAXUD (DG Belastingen en Douane-unie) 

03/07/2018 

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het 

standpunt dat namens de Europese Unie moet worden 

ingenomen in het Subcomité douane, opgericht bij de 

Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en haar 

lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, over de 

vervanging van protocol I bij deze overeenkomst betreffende 

de definitie van het begrip "producten van oorsprong" en 

methoden van administratieve samenwerking door een nieuw 

protocol waarin naar de Regionale Conventie betreffende de 

pan-Euro-mediterrane preferentiële oorsprongsregels wordt 

verwezen 

PDF (Nederlands) 

Commissie FIN COM(2018)504/F1 

FISMA (DG Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en 

Kapitaalmarktenunie) 

02/07/2018 

Mededeling van de Commissie voor de instellingen 

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES 

PARLEMENT EN DE RAAD De aanpassing aan de inflatie van 

de minimumdekkingsbedragen die worden vermeld in 

Richtlijn 2009/103/EG betreffende de verzekering tegen de 

wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het 

verkeer van motorrrijtuigen aanleiding kan geven en de 

controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid 

PDF (Nederlands) 

 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/NL/COM-2018-524-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_10830_2018_INIT&qid=1530869019953&from=EN
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/NL/COM-2018-504-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF

