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Commissie Commissievoorstel 

Commissie FIN COM(2019)547/F1 
TAXUD (DG Belastingen en Douane-unie) 
11/11/2019 
Voorstel voor een besluit 
Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging 
van Beschikking 2007/884/EG waarbij het Verenigd Koninkrijk wordt 
gemachtigd een maatregel te blijven toepassen die afwijkt van 

artikel 26, lid 1, onder a), en de artikelen 168 en 169 van Richtlijn 
2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van 
belasting over de toegevoegde waarde 
PDF (Nederlands) 

Commissies FIN en 
EZK/LNV 

COM(2019)583/F1 
TAXUD (DG Belastingen en Douane-unie) 

13/11/2019 
Voorstel voor een besluit 
Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD waarbij 
Spanje en Frankrijk worden gemachtigd een bijzondere maatregel toe 
te passen die afwijkt van artikel 5 van Richtlijn 2006/112/EG 
betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de 

toegevoegde waarde 
PDF (Nederlands) 

Commissies IWO en 
BDO 

COM(2019)590/F1 
MOVE (DG Mobiliteit en Vervoer) 
14/11/2019 
Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting, 
namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het Protocol tot 
wijziging van de Aanvullende Overeenkomst tussen ten eerste de 
Europese Unie en haar lidstaten, ten tweede IJsland en ten derde het 
Koninkrijk Noorwegen, betreffende de toepassing van de op 16 en 21 

juni 2011 ondertekende Luchtvervoersovereenkomst tussen ten eerste 

de Verenigde Staten van Amerika, ten tweede de Europese Unie en 
haar lidstaten, ten derde IJsland en ten vierde het Koninkrijk 
Noorwegen, teneinde rekening te houden met de toetreding van de 
Republiek Kroatië tot de Europese Unie 
PDF (Nederlands) 

Commissies IWO en 

BDO 

COM(2019)589/F1 

MOVE (DG Mobiliteit en Vervoer) 
14/11/2019 
Voorstel voor een besluit 
Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de 
ondertekening, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het 
Protocol tot wijziging van de Aanvullende Overeenkomst tussen ten 
eerste de Europese Unie en haar lidstaten, ten tweede IJsland en ten 

derde het Koninkrijk Noorwegen, betreffende de toepassing van de op 
16 en 21 juni 2011 ondertekende Luchtvervoersovereenkomst tussen 
ten eerste de Verenigde Staten van Amerika, ten tweede de Europese 

Unie en haar lidstaten, ten derde IJsland en ten vierde het Koninkrijk 
Noorwegen, teneinde rekening te houden met de toetreding van de 
Republiek Kroatië tot de Europese Unie 

PDF (Nederlands)  

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/NL/COM-2019-547-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/NL/COM-2019-583-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5e1bf76d-06f0-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0015.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8664fb2d-06ea-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0005.02/DOC_1&format=PDF


Commissies IWO en 
BDO 

COM(2019)588/F1 
MOVE (DG Mobiliteit en Vervoer) 

14/11/2019 
Voorstel voor een besluit 
Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting, 
namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het op 16 en 21 juni 
2011 ondertekende Protocol tot wijziging van de 

Luchtvervoersovereenkomst tussen ten eerste de Verenigde Staten 
van Amerika, ten tweede de Europese Unie en haar lidstaten, ten 
derde IJsland en ten vierde het Koninkrijk Noorwegen, teneinde 
rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de 
Europese Unie 
PDF (Nederlands) 

Commissies IWO en 
BDO 

COM(2019)587/F1 
MOVE (DG Mobiliteit en Vervoer) 
14/11/2019 
Voorstel voor een besluit 
Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake het standpunt dat 
namens de Europese Unie moet worden ingenomen in het Gemengd 

Comité dat is opgericht bij de Overeenkomst inzake luchtvervoer 
tussen Canada en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten  
PDF (Nederlands) 

Commissies IWO en 
BDO 

COM(2019)586/F1 
MOVE (DG Mobiliteit en Vervoer) 
14/11/2019 

Voorstel voor een besluit 
Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de 
ondertekening, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het 
op 16 en 21 juni 2011 ondertekende Protocol tot wijziging van de 
Luchtvervoersovereenkomst tussen ten eerste de Verenigde Staten 
van Amerika, ten tweede de Europese Unie en haar lidstaten, ten 
derde IJsland en ten vierde het Koninkrijk Noorwegen, teneinde 

rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de 
Europese Unie 
PDF (Nederlands) 

Commissies IWO en 

BDO 

COM(2019)585/F1 

MOVE (DG Mobiliteit en Vervoer) 

14/11/2019 
Voorstel voor een besluit 
Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting, 
namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het Protocol tot 
wijziging van de op 25 en 30 april 2007 ondertekende 
Luchtvervoersovereenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika 
en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, zoals gewijzigd bij het 

op 24 juni 2010 door de Verenigde Staten van Amerika en de 
Europese Unie en haar lidstaten ondertekende Protocol tot wijziging 
van de op 25 en 30 april 2007 ondertekende 
Luchtvervoersovereenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika 
en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, teneinde rekening te 
houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese 
Unie  

PDF (Nederlands) 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d4f87b2f-06db-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0017.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:df8db1ef-06d4-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0010.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:eb26c010-06d4-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0022.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c46d050b-06ce-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0012.02/DOC_1&format=PDF


Commissies IWO en 
BDO 

COM(2019)584/F1 
MOVE (DG Mobiliteit en Vervoer) 

14/11/2019 
Voorstel voor een besluit 
Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de 
ondertekening, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het 
Protocol tot wijziging van de op 25 en 30 april 2007 ondertekende 

Luchtvervoersovereenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika 
en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, zoals gewijzigd bij het 
op 24 juni 2010 door de Verenigde Staten van Amerika en de 
Europese Unie en haar lidstaten ondertekende Protocol tot wijziging 
van de op 25 en 30 april 2007 ondertekende 
Luchtvervoersovereenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika 

en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, teneinde rekening te 
houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese 
Unie  
PDF (Nederlands) 

 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a7c502a7-06cd-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF

