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Document

Deel

Datum

Titel

COM(2006) 559

1

29.9.2006

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening,
namens de Gemeenschap, van een aanvullend protocol inzake
conformiteitsbeoordeling en de aanvaarding van industrieproducten
bij de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt
gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Bulgarije, anderzijds

COM(2006) 559

2

29.9.2006

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een
aanvullend protocol inzake conformiteitsbeoordeling en de aanvaarding van industrieproducten bij de Europaovereenkomst waarbij een
associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Bulgarije,
anderzijds — PECA

2.10.2006

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt van
de Gemeenschap in de Samenwerkingsraad EU/Zuid-Afrika over de
wijziging van de relevante bijlagen bij de Overeenkomst inzake
handel, ontwikkeling en samenwerking (TDCA) tussen de Europese
Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en de Republiek ZuidAfrika anderzijds, om de rechten op bepaalde automobielproducten
geleidelijk te verminderen en af te schaffen

COM(2006) 561

COM(2006) 572

1

4.10.2006

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een
overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese
Gemeenschap en de Argentijnse Republiek

COM(2006) 572

2

4.10.2006

Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de tenuitvoerlegging van de overeenkomst die door de EG is gesloten naar
aanleiding van onderhandelingen uit hoofde van artikel XXIV, lid 6,
van de GATT 1994, houdende wijziging en aanvulling van bijlage I
bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot
de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief

COM(2006) 606

13.10.2006

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de
Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. …/… betreffende de
toevoeging van vitaminen en mineralen en bepaalde andere stoffen
aan levensmiddelen

COM(2006) 655

3.11.2006

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de
Raad tot vaststelling van een nieuwe statistische classificatie van
producten gekoppeld aan activiteiten (CPA) en tot intrekking van
Verordening (EEG) nr. 3696/93

3.8.2007
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COM(2006) 683

15.11.2006

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 74/2004 van de Raad tot instelling van een definitief
compenserend recht op katoenhoudend beddenlinnen uit India

COM(2006) 731

29.11.2006

Voorstel voor een beschikking van de Raad om de bijzondere stimuleringsregeling voor duurzame ontwikkeling en goed bestuur ook na
1 januari 2007 aan de Republiek El Salvador toe te kennen

COM(2006) 752

1

1.12.2006

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening
namens de Europese Unie en de voorlopige toepassing van enkele
bepalingen van het Protocol tussen de Europese Unie, de Europese
Gemeenschap, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein betreffende de toetreding van het Vorstendom Liechtenstein tot
de Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis

COM(2006) 752

2

1.12.2006

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening
namens de Europese Gemeenschap en de voorlopige toepassing van
enkele bepalingen van het Protocol tussen de Europese Unie, de
Europese Gemeenschap, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom
Liechtenstein betreffende de toetreding van het Vorstendom Liechtenstein tot de Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese
Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop
Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de
ontwikkeling van het Schengenacquis

COM(2006) 752

3

1.12.2006

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting namens
de Europese Unie van het Protocol tussen de Europese Unie, de
Europese Gemeenschap, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom
Liechtenstein betreffende de toetreding van het Vorstendom Liechtenstein tot de Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese
Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop
Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de
ontwikkeling van het Schengenacquis

COM(2006) 752

4

1.12.2006

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting namens
de Europese Gemeenschap van het Protocol tussen de Europese Unie,
de Europese Gemeenschap, de Zwitserse Bondsstaat en het
Vorstendom Liechtenstein betreffende de toetreding van het
Vorstendom Liechtenstein tot de Overeenkomst tussen de Europese
Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake
de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de
toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis

COM(2006) 765

1

6.12.2006

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening
en de voorlopige toepassing van een protocol bij de Europees-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht
tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de
Democratische Volksrepubliek Algerije, anderzijds, teneinde rekening
te houden met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de
Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek
tot de Europese Unie

COM(2006) 765

2

6.12.2006

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een
protocol bij de Europees-mediterrane overeenkomst waarbij een
associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap
en haar lidstaten, enerzijds, en de Democratische Volksrepubliek
Algerije, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding
van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek
Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek
Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek
Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie
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COM(2006) 777

1

5.12.2006

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening
en de voorlopige toepassing van een tweede aanvullend protocol bij
de Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar
lidstaten, enerzijds, en de Verenigde Mexicaanse Staten, anderzijds,
om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije
en van Roemenië tot de Europese Unie

COM(2006) 777

2

5.12.2006

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een
tweede aanvullend protocol bij de Overeenkomst inzake economisch
partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Verenigde
Mexicaanse Staten, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en van Roemenië tot de Europese
Unie

COM(2006) 791

12.12.2006

Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn
93/109/EG van de Raad van 6 december 1993 tot vaststelling van
de wijze van uitoefening van het actief en passief kiesrecht bij de
verkiezingen voor het Europees Parlement ten behoeve van de
burgers van de Unie die verblijven in een lidstaat waarvan zij geen
onderdaan zijn

COM(2006) 808

18.12.2006

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt van
de Gemeenschap in de Associatieraad EG-Turkije over de wijziging
van de handelsconcessies voor verwerkte landbouwproducten, die
zijn opgenomen in Besluit nr. 1/95 van de Associatieraad EG-Turkije
inzake de tenuitvoerlegging van de slotfase van de douane-unie en in
Besluit nr. 1/97 van de Associatieraad EG-Turkije betreffende de regeling voor bepaalde verwerkte landbouwproducten

COM(2006) 826

18.12.2006

Voorstel voor een verordening van de Raad tot uitbreiding van het
bij Verordening (EG) nr. 398/2004 ingestelde definitieve antidumpingrecht op de invoer van silicium uit de Volksrepubliek China tot
de invoer van uit de Republiek Korea verzonden silicium, al dan niet
aangegeven als van oorsprong uit de Republiek Korea

COM(2006) 827

19.12.2006

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1868/94 tot vaststelling van een contingenteringsregeling voor de productie van aardappelzetmeel

COM(2006) 829

18.12.2006

Voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van een
communautaire regeling voor controle op de uitvoer van producten
en technologie voor tweeërlei gebruik

COM(2006) 908

22.12.2006

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de
Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 396/2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of
op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke
oorsprong, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft

COM(2006) 925

22.12.2006

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
tot wijziging van Richtlijn 91/675/EEG van de Raad tot oprichting
van een Europees Comité voor verzekeringen en bedrijfspensioenen,
wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft

COM(2006) 732

27.11.2006

Voorstel voor een besluit van de Raad houdende wijziging van
Besluit 2004/585/EG tot oprichting van regionale adviesraden in het
kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid

3.8.2007
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COM(2006) 818

20.12.2006

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde ook luchtvaartactiviteiten op te nemen in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap

COM(2007) 9

16.1.2007

Voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie betreffende
de sluiting van een protocol bij de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun
lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, teneinde
rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en
Roemenië tot de Europese Unie

COM(2007) 18

31.1.2007

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
tot wijziging van Richtlijn 98/70/EG met betrekking tot de specificatie van benzine, dieselbrandstof en gasolie en tot invoering van
een mechanisme om de uitstoot van broeikasgassen door het gebruik
van brandstoffen voor het wegvervoer te monitoren en te verminderen, tot wijziging van Richtlijn 19999/32/EG van de Raad met
betrekking tot de specificatie van door binnenschepen gebruikte
brandstoffen en tot intrekking van Richtlijn 93/12/EG

COM(2007) 72

28.2.2007

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement: EU-gedragscode inzake de taakverdeling binnen het ontwikkelingsbeleid

COM(2007) 52

13.3.2007

Voorstel voor een richtlijn van de Raad houdende wijziging van
Richtlijn 2003/96/EG tot aanpassing van de bijzondere belastingregeling voor als motorbrandstof voor commerciële doeleinden gebruikte
gasolie en tot coördinatie van de belasting van als motorbrandstof
gebruikte loodvrije benzine en gasolie

COM(2007) 90

6.3.2007

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de
Raad tot wijziging van Verordening nr. 11 ter uitvoering van
artikel 79, lid 3, van het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap betreffende de opheffing van discriminaties inzake vrachtprijzen en vervoervoorwaarden en Verordening
(EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad inzake
levensmiddelenhygiëne

COM(2007) 91

6.3.2007

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
tot wijziging van Richtlijn 78/855/EEG van de Raad betreffende
fusies van naamloze vennootschappen en Richtlijn 82/891/EEG van
de Raad betreffende splitsingen van naamloze vennootschappen, wat
betreft de verplichte opstelling van een verslag van een onafhankelijke deskundige bij fusies of splitsingen

COM(2007) 92

9.3.2007

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 527/2003 houdende machtiging tot het aanbieden
en leveren voor rechtstreekse menselijke consumptie van bepaalde
uit Argentinië ingevoerde wijnen waarop oenologische procedés zijn
toegepast waarin niet is voorzien bij Verordening (EG) nr. 1493/
1999

COM(2007) 122

20.3.2007

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1290/2005 betreffende de financiering van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid

C 181/6
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COM(2007) 129

2.4.2007

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de
Raad betreffende vlees- en veestatistieken

COM(2007) 132

26.3.2007

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening
en de voorlopige toepassing van een protocol bij de partnerschapsen samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand
wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun
lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kirgizstan, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en
Roemenië tot de Europese Unie

COM(2007) 133

26.3.2007

Voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie betreffende
de sluiting van het protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht
tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en
de Republiek Kirgizstan, anderzijds, om rekening te houden met de
toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese
Unie

COM(2007) 134

1

23.3.2007

Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de ondertekening en
de voorlopige toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese
Gemeenschap en de Verenigde Arabische Emiraten inzake bepaalde
aspecten van luchtdiensten

COM(2007) 134

2

23.3.2007

Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de
Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde
Arabische Emiraten inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

COM(2007) 137

27.3.2007

Voorstel voor een verordening van de Raad tot beëindiging van het
gedeeltelijke tussentijdse nieuwe onderzoek van de antidumpingmaatregelen die van toepassing zijn op handpallettrucks en essentiële
onderdelen daarvan van oorsprong uit de Volksrepubliek China

COM(2007) 138

22.3.2007

Voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie betreffende
de sluiting van het protocol bij de overeenkomst inzake partnerschap
en samenwerking waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht
tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en
de Russische Federatie, anderzijds, om rekening te houden met de
toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese
Unie

COM(2007) 139

22.3.2007

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening
en de voorlopige toepassing van een protocol bij de overeenkomst
inzake partnerschap en samenwerking waarbij een partnerschap tot
stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun
lidstaten, enerzijds, en de Russische Federatie, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en
Roemenië tot de Europese Unie

COM(2007) 141

30.3.2007

Voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie betreffende
de sluiting van het protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten,
enerzijds, en de Republiek Turkmenistan, anderzijds, om rekening te
houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië
tot de Europese Unie

COM(2007) 142

28.3.2007

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening
en de voorlopige toepassing van een protocol bij de partnerschapsen samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand
wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun
lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tadzjikistan, anderzijds, om
rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en
Roemenië tot de Europese Unie

3.8.2007
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COM(2007) 143

30.3.2007

Voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie betreffende
de sluiting van het protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht
tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en
de Republiek Tadzjikistan, anderzijds, om rekening te houden met de
toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese
Unie

COM(2007) 144

28.3.2007

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening
en de voorlopige toepassing van een protocol bij de partnerschapsen samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Turkmenistan, anderzijds,
om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije
en Roemenië tot de Europese Unie

COM(2007) 149

28.3.2007

Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad
betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU overeenkomstig punt 26 van het Interinstitutioneel
Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad
en de Commissie over de begrotingsdiscipline en een goed financieel
beheer

COM(2007) 151

1

30.3.2007

Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de ondertekening van
de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek
Panama inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

COM(2007) 151

2

30.3.2007

Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de
Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek
Panama inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

COM(2007) 156

27.3.2007

Voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van een
definitief antidumpingrecht op ammoniumnitraat van oorsprong uit
Oekraïne naar aanleiding van een nieuw onderzoek in verband met
het vervallen van de maatregelen, op grond van artikel 11, lid 2, van
Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad

COM(2007) 159

30.3.2007

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de
Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad
betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op
werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich
binnen de Gemeenschap verplaatsen

COM(2007) 166

29.3.2007

Voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van een
definitief antidumpingrecht en tot definitieve inning van het voorlopige antidumpingrecht op strijkplanken van oorsprong uit de Volksrepubliek China en Oekraïne

COM(2007) 169

3.4.2007

Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een
meerjarig herstelplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van
de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee

COM(2007) 177

11.4.2007

Voorstel voor een besluit van de Raad tot sluiting van de overeenkomst betreffende samenwerking en wederzijdse administratieve
bijstand in douanezaken tussen de Europese Gemeenschap en de
Japanse regering
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COM(2007) 181

12.4.2007

Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de
Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende de
voorlopige toepassing van het protocol tot vaststelling, voor de
periode van 16 september 2006 tot en met 15 september 2012, van
de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is
voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de
Europese Gemeenschap en de Republiek Kiribati

COM(2007) 191

17.4.2007

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een
overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de regering van
Oekraïne betreffende de handel in bepaalde ijzer- en staalproducten

COM(2007) 192

17.4.2007

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
betreffende de installatie van verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen
van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (gecodificeerde versie)

COM(2007) 193

17.4.2007

Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende het beheer
van bepaalde beperkingen op de invoer van bepaalde ijzer- en staalproducten uit Oekraïne

COM(2007) 197

1

18.4.2007

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening
van de overnameovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en
Oekraïne

COM(2007) 197

2

18.4.2007

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de
overnameovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en
Oekraïne

COM(2007) 176

1

10.4.2007

Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van overeenkomsten in de vorm van een proces-verbaal van overeenstemming inzake de wijziging van concessies ten aanzien van vlees van
pluimvee tussen de Europese Gemeenschap en de Federale Republiek
Brazilië en tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Thailand uit hoofde van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst
betreffende Tarieven en Handel 1994 (GATT 1994)

COM(2007) 176

2

10.4.2007

Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de tenuitvoerlegging van de overeenkomsten die zijn gesloten naar aanleiding
van onderhandelingen uit hoofde van artikel XXVIII van de GATT
1994, en houdende wijziging en aanvulling van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en
statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief

11.4.2007

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt van
de Gemeenschap in de Associatieraad inzake de tenuitvoerlegging
van de artikelen 76 en 98 van de Europees-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de
Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Democratische Volksrepubliek Algerije, anderzijds

COM(2007) 179

COM(2007) 189

1

17.4.2007

Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de ondertekening en
de voorlopige toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese
Gemeenschap en de Republiek Kirgizië inzake bepaalde aspecten van
luchtdiensten

COM(2007) 189

2

17.4.2007

Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de
Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek
Kirgizië inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

3.8.2007
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C 181/9
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COM(2007) 194

17.4.2007

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de
Raad tot vaststelling van communautaire procedures voor het vaststellen van grenswaarden voor residuen van farmacologisch werkzame stoffen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2377/90

COM(2007) 198

20.4.2007

Voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van het Intern
Akkoord van 17 juli 2006 tussen de vertegenwoordigers van de
regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de financiering van de steun van de Gemeenschap binnen het
meerjarig financieel kader voor 2008-2013 voor de ACS-EG-Partnerschapsovereenkomst en de toewijzing van financiële bijstand ten
behoeve van de landen en gebieden overzee waarop de bepalingen
van deel vier van het EG Verdrag van toepassing zijn

COM(2007) 201

20.4.2007

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van de
Verordeningen (EG) nr. 1941/2006, (EG) nr. 2015/2006 en (EG)
nr. 41/2007 wat betreft de vangstmogelijkheden voor bepaalde
visbestanden en de bij de visserij in acht te nemen voorwaarden

COM(2007) 202

20.4.2007

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2505/96 betreffende de opening en wijze van beheer
van autonome communautaire tariefcontingenten voor bepaalde
landbouw- en industrieproducten

COM(2007) 204

24.4.2007

Voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van bijlage I bij
de Akte van Toetreding van Bulgarije en Roemenië

COM(2007) 209

24.4.2007

Voorstel voor een verordening (EG, Euratom) van de Raad tot wijziging van de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op de
bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere
personeelsleden van de Europese Gemeenschappen

COM(2007) 211

25.4.2007

Aanbeveling voor een besluit van de Raad betreffende de toetreding
van Bulgarije en Roemenië tot de Overeenkomst van 26 juli 1995,
opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de
Europese Unie inzake het gebruik van informatica op douanegebied

COM(2007) 213

25.4.2007

Aanbeveling voor een besluit van de Raad betreffende de toetreding
van Bulgarije en Roemenië tot de Overeenkomst van 29 mei 2000,
door de Raad vastgesteld overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag
betreffende de Europese Unie, betreffende de wederzijdse rechtshulp
in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie

COM(2007) 214

25.4.2007

Aanbeveling voor een besluit van de Raad betreffende de toetreding
van Bulgarije en Roemenië tot de Overeenkomst van 17 juni 1998,
opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de
Europese Unie, betreffende de ontzegging van de rijbevoegdheid

COM(2007) 215

25.4.2007

Aanbeveling voor een besluit van de Raad betreffende de toetreding
van Bulgarije en Roemenië tot de Overeenkomst van 26 juli 1995,
op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese
Unie tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol overeenkomst)

COM(2007) 216

25.4.2007

Aanbeveling voor een besluit van de Raad betreffende de toetreding
van Bulgarije en Roemenië tot de Overeenkomst van 18 december
1997, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de douaneadministraties

C 181/10
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COM(2007) 217

25.4.2007

Aanbeveling voor een besluit van de Raad betreffende de toetreding
van Bulgarije en Roemenië tot het Verdrag inzake het recht dat van
toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst ter ondertekening
opengesteld te Rome op 19 juni 1980

COM(2007) 218

25.4.2007

Aanbeveling voor een besluit van de Raad betreffende de toetreding
van Bulgarije en Roemenië tot de Overeenkomst van 26 mei 1997,
opgesteld op basis van artikel K.3, lid 2, onder c), van het Verdrag
betreffende de Europese Unie ter bestrijding van corruptie waarbij
ambtenaren van de Europese Gemeenschappen of van de lidstaten
van de Europese Unie betrokken zijn

COM(2007) 219

1

26.4.2007

Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de ondertekening en
de voorlopige toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese
Gemeenschap en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië inzake
bepaalde aspecten van luchtdiensten

COM(2007) 219

2

26.4.2007

Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de
Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Hasjemitisch
Koninkrijk Jordanië inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

COM(2007) 221

1

26.4.2007

Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de ondertekening en
de voorlopige toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese
Gemeenschap en de Socialistische Republiek Vietnam inzake
bepaalde aspecten van luchtdiensten

COM(2007) 221

2

26.4.2007

Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de
Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Socialistische
Republiek Vietnam inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

COM(2007) 222

25.4.2007

Voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van het binnen
de ACS-EG-Raad van Ministers in te nemen standpunt van de
Gemeenschap betreffende de overheveling van een deel van de
reserve van de portefeuille voor langetermijnontwikkeling van het
negende Europees Ontwikkelingsfonds naar de toewijzing voor intraACS-samenwerking binnen de portefeuille voor regionale samenwerking en integratie

COM(2007) 224

26.4.2007

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt van
de Gemeenschap in de ACS-EG-Raad van Ministers ten aanzien van
door de Commissie te beheren aanvullende bilaterale bijdragen ter
ondersteuning van de doelstellingen van de Afrikaanse Vredesfaciliteit

COM(2007) 229

26.4.2007

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 423/2007 betreffende beperkende maatregelen ten
aanzien van Iran

COM(2007) 236

7.5.2007

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
betreffende de achteruitkijkspiegels van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (gecodificeerde versie)

COM(2007) 238

7.5.2007

Voorstel voor een beschikking van de rAad waarbij de Italiaanse
Republiek wordt gemachtigd maatregelen toe te passen die afwijken
van artikel 26, lid 1, onder a), en artikel 168 van Richtlijn
2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde

3.8.2007
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COM(2007) 241

10.5.2007

Voorstel voor een verordening van de Raad tot oprichting van de
Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen

COM(2007) 243

15.5.2007

Voorstel voor een verordening van de RAad betreffende de oprichting van de „gemeenschappelijke onderneming ARTEMIS” voor de
tenuitvoerlegging van een gezamenlijk technologie-initiatief inzake
ingebedde computersystemen

COM(2007) 245

10.5.2007

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de
Raad betreffende enquêtes naar de structuur van de landbouwbedrijven en de enquête naar de productiemethoden in de landbouw
en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 571/88

COM(2007) 251

15.5.2007

Voorstel voor een beschikking van de Raad waarbij Oostenrijk wordt
gemachtigd met Zwitserland een overeenkomst te sluiten waarin
bepalingen voorkomen die afwijken van artikel 2, lid 1, onder d),
van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke
stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (Slechts de tekst in
de Duitse taal is authentiek)

COM(2007) 252

14.5.2007

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de toetreding van
de Europese Gemeenschappen tot de Werelddouaneorganisatie en de
uitoefening van de rechten en plichten die aan het voorlopige
lidmaatschap zijn verbonden

COM(2007) 254

16.5.2007

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1255/96 houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde
industrie-, landbouw- en visserijproducten

COM(2007) 58

1

15.2.2007

Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn
2001/114/EG inzake bepaalde voor menselijke voeding bestemde,
geheel of gedeeltelijk gedehydrateerde verduurzaamde melk

COM(2007) 58

2

15.2.2007

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1255/1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten

COM(2007) 58

3

15.2.2007

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2597/97 houdende aanvullende voorschriften voor
de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en
zuivelproducten met betrekking tot consumptiemelk

22.2.2007

Advies van de Commissie overeenkomstig artikel 251, lid 2, derde
alinea, onder c), van het EG-Verdrag over de amendementen van het
Europees Parlement op het gemeenschappelijk standpunt van de
Raad betreffende het voorstel voor een richtlijn van het Europees
Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 91/440/EEG van de
Raad betreffende de ontwikkeling van de spoorwegen in de Gemeenschap en Richtlijn 2001/14/EG van het Europees Parlement en de
Raad inzake de toewijzing van spoorweginfrastructuurcapaciteit en
de heffing van rechten voor het gebruik van spoorweginfrastructuur
alsmede inzake veiligheidscertificering

COM(2007) 78

C 181/12
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COM(2007) 79

22.2.2007

Advies van de Commissie overeenkomstig artikel 251, lid 2, derde
alinea, onder c), van het EG-Verdrag over de amendementen van het
Europees Parlement op het gemeenschappelijk standpunt van de
Raad inzake het voorstel voor een verordening van het Europees
Parlement en de Raad betreffende de rechten en verplichtingen van
reizigers in het internationale treinverkeer

COM(2007) 80

22.2.2007

Advies van de Commissie overeenkomstig artikel 251, lid 2, derde
alinea, onder c), van het EG-Verdrag betreffende de amendementen
van het Europees Parlement op het gemeenschappelijk standpunt
van de Raad inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees
Parlement en de Raad inzake de certificering van het treinpersoneel
belast met de besturing van locomotieven en treinen op het spoorwegnet van de Gemeenschap

COM(2007) 102

12.3.2007

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag betreffende het gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op
de aanneming van een besluit van het Europees Parlement en de
Raad tot vaststelling van het specifieke programma „Geweldbestrijding (DAPHNE III)” voor de periode 2007-2013 als onderdeel van
het algemene programma „Grondrechten en justitie”

COM(2007) 126

14.3.2007

Advies van de Commissie overeenkomstig artikel 251, lid 2, derde
alinea, onder c), van het EG-Verdrag betreffende de amendementen
van het Europees Parlement op het gemeenschappelijk standpunt
van de Raad inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het recht dat van toepassing
is op niet contractuele verbintenissen („ROME II”)

COM(2007) 150

23.3.2007

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag over
het gemeenschappelijk standpunt van de Raad betreffende de goedkeuring van een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot
vaststelling van een tweede communautair actieprogramma op het
gebied van gezondheid (2007-2013)

COM(2007) 152

23.3.2007

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag betreffende het gemeenschappelijk standpunt dat door de Raad is aangenomen met het oog op de vaststelling van een verordening van het
Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van algemene regels
voor het verlenen van financiële bijstand van de Gemeenschap op
het gebied van trans-Europese vervoers- en energienetwerken

COM(2007) 157

30.3.2007

Voorstel voor een besluit van de Raad inzake een standpunt van de
Gemeenschap betreffende de wijziging van Protocol nr. 4 bij de
Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de
Regering van Denemarken en de Landsregering van de Faeröer,
anderzijds

COM(2007) 170

29.3.2007

Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en
de Raad tot wijziging van richtlijn 89/552/EEG van de Raad betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen in de lidstaten inzake de uitoefening van televisie-omroepactiviteiten („Audiovisuele mediadiensten zonder grenzen”)

3.8.2007
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COM(2007) 205

20.4.2007

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag over
het gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de
aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
tot wijziging van Richtlijn 76/769/EEG wat betreft de beperking van
het op de markt brengen van bepaalde kwikhoudende meettoestellen

COM(2007) 294

25.5.2007

MEdedeling van de Commissie aan het Europees Parlement overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag over
het gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de
aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
tot wijziging van Richtlijn 76/769/EEG wat betreft de beperking van
het op de markt brengen van bepaalde kwikhoudende meettoestellen

Deze teksten zijn beschikbaar op: http://eur-lex.europa.eu

