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Referentienummer document  

Commissie Commissievoorstel 

Commissies OCW en 

SZW 

COM(2017)673/F1  

SG (secretariaat-generaal)  

14/11/2017 

Mededeling van de Commissie voor de instellingen 

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES 

PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN 

SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S De 

Europese identiteit versterken via onderwijs en cultuur Bijdrage 

van de Europese Commissie aan de bijeenkomst van de leiders 

in Göteborg op 17 november 2017  

PDF (Nederlands) 

Commissie BDO en 

EZK/LNV 

COM(2017)643/F1  

SANTE (DG Gezondheid en Voedselveiligheid) 

14/11/2017 

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN 

DE RAAD tot wijziging van Beschikking 2003/17/EG van de Raad 

wat betreft de gelijkwaardigheid van in Brazilië verrichte 

veldkeuringen van gewassen voor de teelt van zaaizaad van 

groenvoedergewassen en gewassen voor de teelt van 

zaaigranen en de gelijkwaardigheid van in Brazilië 

voortgebrachte zaaizaden van groenvoedergewassen en 

zaaigranen, alsook wat betreft de gelijkwaardigheid van in 

Moldavië verrichte veldkeuringen van gewassen voor de teelt 

van zaaigranen, gewassen voor de teelt van groentezaad en 

gewassen voor de teelt van zaaizaad van oliehoudende planten 

en vezelgewassen en de gelijkwaardigheid van in Moldavië 

voortgebrachte zaaigranen, groentezaden en zaaizaden van 

oliehoudende planten en vezelgewassen  

PDF (Nederlands) 

Commissies BDO en 

EZK/LNV 

COM(2017)668/F1  

TRADE (DG Handel)  

16/11/2017 

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het 

standpunt dat namens de Europese Unie moet worden 

ingenomen in de Ministeriële Conferentie van de 

Wereldhandelsorganisatie wat betreft overheidsvoorraden met 

het oog op de continuïteit van de voedselvoorziening, 

handelsverstorende interne steun, onder meer voor katoen, 

uitvoerbeperkingen op het gebied van landbouw, subsidiëring 

van de visserij, binnenlandse regelingen inzake diensten 

alsmede kmo's/transparantie van regelgevingsmaatregelen voor 

de handel in diensten  

PDF (Nederlands) 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/NL/COM-2017-673-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/NL/COM-2017-643-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/NL/COM-2017-668-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF


Commissie BDO  COM(2017)667/F1  

DEVCO (DG Internationale Samenwerking en Ontwikkeling)  

13/11/2017 

Mededeling van de Commissie voor de instellingen 

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN 

PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND 

SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS 

Achieving Prosperity through Trade and Investment Updating 

the 2007 Joint EU Strategy on Aid for Trade Updating the 2007 

Joint EU Strategy on Aid for Trade 

PDF (Engels) 

Commissie BDO COM(2017)663/F1  

TRADE (DG Handel)  

16/11/2017 

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het 

standpunt dat namens de Unie moet worden ingenomen in de 

Associatieraad die is ingesteld krachtens de 

Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de 

Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, 

enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, wat de aanvulling van 

bijlage I-A betreft alsmede in het Associatiecomité in zijn 

samenstelling voor handelsvraagstukken wat de herberekening 

van het schema voor de afschaffing van uitvoerrechten in de 

bijlagen I-C en I-D bij de associatieovereenkomst betreft  

PDF (Nederlands) 

Commissie BDO JOIN(2017)43/F1  

EEAS (Europese dienst voor extern optreden)  

13/11/2017 

Voorstel voor een besluit 

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD 

betreffende het standpunt dat namens de Unie moet worden 

ingenomen in de Gezamenlijke Raad die is opgericht krachtens 

de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking 

tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de 

Republiek Cuba, anderzijds, wat betreft de vaststelling van de 

reglementen van orde van de Gezamenlijke Raad en het 

Gemengd Comité  

PDF (Engels) 

Commissie FIN COM(2017)659/F1  

TAXUD (DG Belastingen en Douane-unie)  

10/11/2017 

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD waarbij 

de Republiek Letland wordt gemachtigd een bijzondere 

maatregel toe te passen die afwijkt van artikel 287 van 

Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke 

stelsel van belasting over de toegevoegde waarde  

PDF (Nederlands) 

 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/EN/COM-2017-667-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
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