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Commissie(s) Commissievoorstellen 
BDO COM(2021)115/F1 

SJ (Juridische Dienst) 
12/03/2021 
Voorstel voor een verordening 
Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT 
EN DE RAAD tot uitvoering van de Kimberleyprocescertificering 
voor de internationale handel in ruwe diamant (herschikking)  
PDF (Nederlands) 

EZK/LNV en BDO COM(2021)125/F1 
AGRI (DG Landbouw en Plattelandsontwikkeling) 
18/03/2021 
Voorstel voor een besluit 
Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens 
de Europese Unie in de Internationale Graanraad in te nemen 
standpunt met betrekking tot de verlenging van het 
Graanhandelsverdrag 1995  
PDF (Nederlands) 
 

J&V, VWS en BiZa/AZ COM(2021)140/F1 
HOME (DG Migratie en Binnenlandse Zaken) 
18/03/2021 
Voorstel voor een verordening 
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND 
OF THE COUNCIL on a framework for the issuance, verification 
and acceptance of interoperable certificates on vaccination, testing 
and recovery to third-country nationals legally staying or legally 
residing in the territories of Member States during the COVID-19 
pandemic (Digital Green Certificate) 
PDF (Engels) 
 

J&V, VWS en BiZa/AZ COM(2021)130/F1 
JUST (DG Justitie en Consumentenzaken) 
18/03/2021 
Voorstel voor een verordening 
Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT 
EN DE RAAD betreffende een kader voor de afgifte, verificatie en 
aanvaarding van interoperabele vaccinatie-, test- en 
herstelcertificaten teneinde het vrije verkeer tijdens de COVID-19-
pandemie te vergemakkelijken (digitaal groen certificaat)  
PDF (Nederlands) 
  

J&V, VWS en BiZa/AZ COM(2021)129/F1 
SG (secretariaat-generaal) 
18/03/2021 
Mededeling van de Commissie voor de instellingen 
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN 
PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL: A 
common path to safe and sustained re-opening 
PDF (Engels) 

SZW en BDO COM(2021)127/F1 
MOVE (DG Mobiliteit en Vervoer) 
18/03/2021 
Voorstel voor een besluit 
Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van het 
standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen 
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tijdens de 103e vergadering van de Maritieme 
Veiligheidscommissie en de 76e vergadering van de Commissie 
voor de bescherming van het mariene milieu van de Internationale 
Maritieme Organisatie in verband met de vaststelling van 
wijzigingen van het Internationaal Verdrag betreffende de normen 
voor zeevarenden inzake opleiding, diplomering en wachtdienst, 
de Internationale code voor het uitgebreide inspectieprogramma 
bij inspecties van bulkschepen en olietankschepen, de 
Internationale code voor brandveiligheidssystemen en het 
Internationaal Verdrag inzake de beperking van schadelijke 
aangroeiwerende verfsystemen op schepen  
PDF (Nederlands) 
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