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Commissie(s) Commissievoorstel 

I&A/JBZ COM(2020)153/F1 
ESTAT (Eurostat) 
15/04/2020 
Mededeling over het standpunt van de Raad 
MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT 
overeenkomstig artikel 294, lid 6, van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie over het standpunt van de Raad met het 
oog op de aanneming van een verordening van het Europees Parlement 
en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 862/2007 betreffende 
communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming 
PDF (Nederlands) 

IWO en EZK/LNV COM(2020)125/F1 
ENV (DG Milieu) 
15/04/2020 
Mededeling over het standpunt van de Raad 
MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT 
overeenkomstig artikel 294, lid 6, van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie over het standpunt van de Raad met het 
oog op de aanneming van een verordening van het Europees Parlement 
en de Raad betreffende minimumeisen voor hergebruik van water 
PDF (Nederlands) 

IWO en EZK/LNV  
(Standpunt over 
E180025) 

COM(2020)118/F1 
MOVE (DG Mobiliteit en Vervoer) 
15/04/2020 
Mededeling over het standpunt van de Raad 
MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT 
overeenkomstig artikel 294, lid 6, van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie over het standpunt van de Raad over de 
vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de 
Raad inzake elektronische informatie over goederenvervoer 
PDF (Nederlands) 

IWO en EZK/LNV 
(Standpunt over 
E170028) 

COM(2020)151/F1 
MOVE (DG Mobiliteit en Vervoer) 
15/04/2020 
Mededeling over het standpunt van de Raad 
MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT 
overeenkomstig artikel 294, lid 6, van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie over het het standpunt van de Raad met 
het oog op de vaststelling van een verordening tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 1071/2009, Verordening (EG) nr. 1072/2009 en 
Verordening (EU) nr. 1024/2012 teneinde die aan te passen aan 
ontwikkelingen in de wegvervoersector, van een verordening tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 wat betreft de 
minimumeisen voor maximale dagelijkse en wekelijkse rijtijden, 
minimumonderbrekingen en dagelijkse en wekelijkse rusttijden, en 
Verordening (EU) nr. 165/2014 wat betreft positionering door middel 
van tachografen en van een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 
2006/22/EG wat betreft de handhavingsvoorschriften en tot vaststelling 
van specifieke regels met betrekking tot Richtlijn 96/71/EG en Richtlijn 
2014/67/EU voor de terbeschikkingstelling van bestuurders in de 
wegvervoersector en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 
PDF (Nederlands) 

https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/8a8629a870a42d5301717da896101f69.do
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/8a8629a870a42d5301717da91a7e1fe4.do
https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e180025_voorstel_voor_een
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/8a8629a870a42d5301717d9aeb661e45.do
https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e170028_voorstel_voor_een
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/8a8629a870a42d5301717d9b76841eca.do


SZW en FIN COM(2020)146/F1 
EMPL (DG Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie) 
16/04/2020 
Voorstel voor een besluit 
Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE 
RAAD betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees 
Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EGF/2020/000 TA 2020 - 
Technische bijstand op initiatief van de Commissie) 
PDF (Nederlands) 

 

https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/8a8629a870a42d530171821c6f072667.do

