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Commissie Commissievoorstel 

Commissie EZ  COM(2017)153/F1  EEAS (Europese dienst 

voor extern optreden)  

29/03/2017  

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het 

namens de Europese Unie in het Gemengd Comité van de 

EER in te nemen standpunt over een wijziging van 

protocol 3 bij de EER-overeenkomst betreffende producten 

die zijn genoemd in artikel 8, lid 3, onder b), van de 

Overeenkomst   

PDF (Nederlands)  

Commissie FIN COM(2017)146/F1  EEAS (Europese dienst 

voor extern optreden)  

29/03/2017  

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het 

namens de Europese Unie in het Gemengd Comité van de 

EER in te nemen standpunt over een wijziging van 

Protocol 31 bij de EER-overeenkomst betreffende 

samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier 

vrijheden (Begrotingsonderdeel 02.03.01 Interne markt 

en begrotingsonderdeel 02.03.04 Instrumenten voor het 

bestuur van de interne markt)  

PDF (Nederlands)  

Commissie FIN COM(2017)145/F1  EEAS (Europese dienst 

voor extern optreden)  

29/03/2017  

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het 

namens de Europese Unie in het Gemengd Comité van de 

EER in te nemen standpunt over een wijziging van 

Protocol 31 bij de EER-overeenkomst betreffende 

samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier 

vrijheden (Begrotingsonderdeel 12.02.01 

Tenuitvoerlegging en ontwikkeling van de interne markt 

voor financiële diensten)  

PDF (Nederlands)  

Commissie FIN COM(2017)144/F1  EEAS (Europese dienst 

voor extern optreden) 

29/03/2017  

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het 

namens de Europese Unie in het Gemengd Comité van de 

EER in te nemen standpunt over een wijziging van 

Protocol 31 bij de EER-overeenkomst betreffende 

samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier 

vrijheden (Begrotingsonderdeel 33.02.03.01 

Vennootschapsrecht)   

PDF (Nederlands)  

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/NL/COM-2017-153-F1-NL-ANNEX-1-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/NL/COM-2017-146-F1-NL-ANNEX-1-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/NL/COM-2017-145-F1-NL-ANNEX-1-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/NL/COM-2017-144-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF


Commissie BDO COM(2017)137/F1  TRADE (DG Handel)   

24/03/2017  

Voorstel voor een besluit 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling 

van het standpunt dat namens de Europese Unie in de 

Wereldhandelsorganisatie moet worden ingenomen 

aangaande de wijziging van de frequentie van de toetsing 

van het handelsbeleid zoals bepaald in punt C, onder ii), 

van bijlage 3 bij de WTO-Overeenkomst en van het 

reglement van orde van het Orgaan voor toetsing van het 

handelsbeleid   

PDF (Nederlands)  

Commissie EZ COM(2017)128/F1  MARE (DG Maritieme Zaken 

en Visserij)  

29/03/2017  

Voorstel voor een verordening 

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES 

PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van de beheers-, 

instandhoudings- en controlemaatregelen die gelden in 

het verdragsgebied van de regionale organisatie voor het 

visserijbeheer in het zuidelijke deel van de Stille Oceaan 

(SPRFMO)   

PDF (Nederlands)  

 

 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/NL/COM-2017-137-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/NL/COM-2017-128-F1-NL-ANNEX-1-PART-1.PDF

