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Commissie(s) Commissievoorstel 

BDO en SZW  COM(2023)149 
22/03/2023 
Secretariaat-generaal 

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 nr. 31 bij de EER-overeenkomst 
betreffende samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden 

(EU-OSHA) 
PDF (Nederlands) 

EZK/LNV COM(2023)155 
22/03/2023 
Directoraat-generaal Justitie en Consumentenzaken 

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 
THE COUNCIL on common rules promoting the repair of goods and 
amending Regulation (EU) 2017/2394, Directives (EU) 2019/771 and (EU) 

2020/1828 
PDF (Engels) 

EZK/LNV COM(2023)174 

20/03/2023 
Directoraat-generaal Energie 
Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van 

Verordening (EU) 2022/1369 wat betreft de verlenging van de 
vraagreductieperiode voor maatregelen ter reductie van de gasvraag en de 
versterking van de rapportage en monitoring van de uitvoering ervan 

PDF (Nederlands) 

EZK/LNV en BDO COM(2023)143 
17/03/2023 

Directoraat-generaal Milieu 
Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake het namens de 
Europese Unie in te nemen standpunt ten aanzien van het indienen van 

een voorstel tot wijziging van bijlage I bij het Verdrag inzake de 
bescherming van trekkende wilde diersoorten op de 14e vergadering van 
de Conferentie der partijen 

PDF (Nederlands) 

EZK/LNV en J&V COM(2023)166 

22/03/2023 
Directoraat-generaal Milieu 
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 
THE COUNCIL on substantiation and communication of explicit 

environmental claims (Green Claims Directive) 
PDF (Engels) 

IWO en BDO COM(2023)144 
20/03/2023 
Directoraat-generaal Mobiliteit en Vervoer 

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het standpunt 
dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in de 
deskundigengroep inzake de Europese Overeenkomst nopens de 
arbeidsvoorwaarden voor de bemanningen van motorrijtuigen in het 

internationale vervoer over de weg (AETR) en in de Werkgroep voor 
Wegvervoer van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde 

Naties en met betrekking tot de eventuele kennisgeving aan de secretaris-

generaal van de VN overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AETR 
PDF (Nederlands) 

 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f538c80e-c8dd-11ed-a05c-01aa75ed71a1.0019.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:cdbeaa83-c94e-11ed-a05c-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023PC0174&qid=1679648740647&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023PC0143&qid=1679648786129&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2023:166:FIN&qid=1679648644142&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023PC0144&qid=1679648704029&from=EN

