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Commissie(s) Commissievoorstel 

Commissie EUZA COM(2018)890/F1  

SG (secretariaat-generaal)  

20/12/2018 

Mededeling van de Commissie voor de instellingen 

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN 

PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE 

EUROPEAN CENTRAL BANK, THE EUROPEAN ECONOMIC AND 

SOCIAL COMMITTEE, THE COMMITTEE OF THE REGIONS AND 

THE EUROPEAN INVESTMENT BANK Preparing for the 

withdrawal of the United Kingdom from the European Union on 

30 March 2019: Implementing the Commission’s Contingency 

Action Plan  

PDF (Engels) 

Commissies EUZA 

en BDO 

COM(2018)892/F1 

REGIO (DG Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling) 

20/12/2018 

Voorstel voor een verordening 

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT 

AND OF THE COUNCIL in order to allow for the continuation of 

the territorial cooperation programmes PEACE IV (Ireland-

United Kingdom) and United Kingdom-Ireland (Ireland-

Northern Ireland-Scotland) in the context of the withdrawal of 

the United Kingdom from the European Union 

PDF (Engels) 

Commissies 

EZK/LNV 

COM(2018)891/F1 

TRADE (DG Handel) 

20/12/2018 

Voorstel voor een verordening 

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT 

AND OF THE COUNCIL amending Council Regulation (EC) No 

428/2009 by granting a Union General Export Authorisation for 

the export of certain dual-use items from the Union to the 

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland  

PDF (Engels) 

Commissies 

EZK/LNV en BDO 

COM(2018)837/F1 

AGRI (DG Landbouw en Plattelandsontwikkeling) 

14/12/2018 

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake het standpunt 

dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in de 

bij de economische partnerschapsovereenkomst tussen de 

Europese Unie en Japan opgerichte Werkgroep wijn, wat 

betreft de formulieren die moeten worden gebruikt voor 

certificaten voor de invoer in de Europese Unie van 

wijnbouwproducten van oorsprong uit Japan, en wat betreft de 

nadere zelfcertificeringsvoorschriften 

PDF (Nederlands) 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/EN/COM-2018-890-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/EN/COM-2018-892-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/EN/COM-2018-891-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/NL/COM-2018-837-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF


Geprioriteerd door 

commissie 

I&A/JBZ 

COM(2018)855/F1 

HOME (DG Migratie en Binnenlandse Zaken) 

20/12/2018 

Mededeling van de Commissie voor de instellingen 

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN 

PARLIAMENT AND THE COUNCIL State of play and way forward 

as regards the situation of non-reciprocity in the area of visa 

policy  

PDF (Engels) 

Commissie 

I&A/JBZ 

COM(2018)836/F1 

HOME (DG Migratie en Binnenlandse Zaken) 

17/12/2018 

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de 

ondertekening, namens de Europese Unie, van een protocol bij 

de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het 

Koninkrijk Denemarken betreffende de criteria en instrumenten 

om te bepalen welke staat verantwoordelijk is voor de 

behandeling van een asielverzoek dat wordt ingediend in 

Denemarken of een andere lidstaat van de Europese Unie en 

„Eurodac” voor de vergelijking van vingerafdrukken ten 

behoeve van een doeltreffende toepassing van de 

Overeenkomst van Dublin, waarbij die overeenkomst wordt 

uitgebreid tot rechtshandhaving 

PDF (Nederlands) 

Commissie 

I&A/JBZ 

COM(2018)835/F1 

HOME (DG Migratie en Binnenlandse Zaken) 

17/12/2018 

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de 

sluiting van een protocol bij de overeenkomst tussen de 

Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Denemarken 

betreffende de criteria en instrumenten om te bepalen welke 

staat verantwoordelijk is voor de behandeling van een 

asielverzoek dat wordt ingediend in Denemarken of een andere 

lidstaat van de Europese Unie en „Eurodac” voor de 

vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een 

doeltreffende toepassing van de Overeenkomst van Dublin, 

waarbij die overeenkomst wordt uitgebreid tot 

rechtshandhaving 

PDF (Nederlands) 

Commissie 

I&A/JBZ 

COM(2018)831/F1 

HOME (DG Migratie en Binnenlandse Zaken) 

13/12/2018 

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de 

ondertekening, namens de Europese Unie, van een protocol 

tussen de Europese Unie, de Zwitserse Bondsstaat en het 

Vorstendom Liechtenstein inzake de toegang tot Eurodac voor 

rechtshandhavingsdoeleinden bij de overeenkomst tussen de 

Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de 

criteria en mechanismen voor de vaststelling van de staat die 

verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek 

dat in een lidstaat of in Zwitserland wordt ingediend 

PDF (Nederlands) 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/EN/COM-2018-855-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/NL/COM-2018-836-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/NL/COM-2018-835-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/NL/COM-2018-831-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF


Commissie 

I&A/JBZ 

COM(2018)828/F1 

HOME (DG Migratie en Binnenlandse Zaken 

13/12/2018 

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de 

sluiting van een protocol tussen de Europese Unie, de 

Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein inzake 

de toegang tot Eurodac voor rechtshandhavingsdoeleinden bij 

de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de 

Zwitserse Bondsstaat inzake de criteria en mechanismen voor 

de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de 

behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat of in 

Zwitserland wordt ingediend 

PDF (Nederlands) 

Commissie 

I&A/JBZ 

COM(2018)827/F1 

HOME (DG Migratie en Binnenlandse Zaken) 

13/12/2018 

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de 

ondertekening, namens de Europese Unie, van een protocol 

tussen de Europese Unie, de Republiek IJsland en het 

Koninkrijk Noorwegen inzake de toegang tot Eurodac voor 

rechtshandhavingsdoeleinden bij de overeenkomst tussen de 

Europese Gemeenschap, de Republiek IJsland en het Koninkrijk 

Noorwegen betreffende de criteria en de mechanismen voor de 

vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de 

behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat, in IJsland 

of in Noorwegen wordt ingediend 

PDF (Nederlands) 

Commissie 

I&A/JBZ 

COM(2018)826/F1 

HOME (DG Migratie en Binnenlandse Zaken) 

13/12/2018 

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de 

sluiting van een protocol tussen de Europese Unie, de 

Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen inzake de 

toegang tot Eurodac voor rechtshandhavingsdoeleinden bij de 

overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, de Republiek 

IJsland en het Koninkrijk Noorwegen betreffende de criteria en 

de mechanismen voor de vaststelling van de staat die 

verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek 

dat in een lidstaat, in IJsland of in Noorwegen wordt ingediend 

PDF (Nederlands) 

Commissie IWO COM(2018)895/F1  

MOVE (DG Mobiliteit en Vervoer)  

20/12/2018 

Voorstel voor een verordening 

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT 

AND OF THE COUNCIL on common rules ensuring basic road 

freight connectivity with regard to the withdrawal of the United 

Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the Union 

PDF (Engels) 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/NL/COM-2018-828-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/NL/COM-2018-827-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/NL/COM-2018-826-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/EN/COM-2018-895-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF


Commissie IWO COM(2018)894/F1 

MOVE (DG Mobiliteit en Vervoer)  

20/12/2018 

Voorstel voor een verordening 

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT 

AND OF THE COUNCIL on certain aspects of aviation safety 

with regard to the withdrawal of the United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland from the Union 

PDF (Engels) 

Commissie IWO COM(2018)893/F1 

MOVE (DG Mobiliteit en Vervoer) 

20/12/2018 

Voorstel voor een verordening 

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT 

AND OF THE COUNCIL on common rules ensuring basic air 

connectivity with regard to the withdrawal of the United 

Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the Union 

PDF (Engels) 

 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/EN/COM-2018-894-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/EN/COM-2018-893-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF

