
2010/06 Structuur van het Publicatieblad - Aanpassing ingevolge de inwerking-
treding van het Verdrag van Lissabon 

Publicatieblad, L-serie 

L I Wetgevingshandelingen 

a) Verordeningen 

b) Richtlijnen 

c) Besluiten 

d) Begrotingen 



L II Niet-wetgevingshandelingen 

a) Internationale overeenkomsten 

b) Verordeningen1 

c) Richtlijnen2 

d) Besluiten3 

e) Aanbevelingen 

f) Richtsnoeren 

g) Reglementen van orde en reglementen voor de procesvoering 

h) Handelingen van bij internationale overeenkomsten ingestelde organen 

i) Interinstitutionele akkoorden 

                                                 

1 p.m.: de volgorde van bekendmaking is als volgt: 
- Verordening van het Europees Parlement 
- Verordening van de Raad die rechtstreeks op de verdragen is gebaseerd 
- Uitvoeringsverordening van de Raad 
- Verordening van de Commissie die rechtstreeks op de verdragen is gebaseerd 
- Gedelegeerde verordening van de Commissie 
- Uitvoeringsverordening van de Commissie 
- Verordening van de Europese Centrale Bank 

2 p.m.: de volgorde van bekendmaking is als volgt: 
- Richtlijn van de Raad die rechtstreeks op de verdragen is gebaseerd 
- Uitvoeringsrichtlijn van de Raad 
- Richtlijn van de Commissie die rechtstreeks op de verdragen is gebaseerd 
- Gedelegeerde richtlijn van de Commissie 
- Uitvoeringsrichtlijn van de Commissie 

3 p.m.: de volgorde van bekendmaking is als volgt: 
- Besluit van het Europees Parlement 
- Besluit van de Europese Raad 
- Besluit van het Europees Parlement en de Raad 
- Besluit van de Raad dat rechtstreeks op de verdragen is gebaseerd 
- Uitvoeringsbesluit van de Raad 
- Besluit van de Commissie dat rechtstreeks op de verdragen is gebaseerd 
- Gedelegeerd besluit van de Commissie 
- Uitvoeringsbesluit van de Commissie 
- Besluit van de Europese Centrale Bank 



L III Andere handelingen 

a) Europese Economische Ruimte 

L IV Handelingen die vóór 1 december 2009 zijn aangenomen krachtens het EG-Verdrag, 

het EU-Verdrag en het Euratom-Verdrag1 

                                                 

1 Deze rubriek wordt voorlopig behouden voor de bekendmaking van de besluiten die vóór 
1 december 2009 krachtens de oude verdragen zijn aangenomen. 



Publicatieblad C-serie (rubrieken 5 tot en met 9) 

C I Resoluties, aanbevelingen en adviezen 

a) Resoluties 

b) Aanbevelingen 

c) Adviezen1 

C II Mededelingen 

a) Interinstitutionele akkoorden 

b) Gemeenschappelijke verklaringen 

c) Mededelingen van de instellingen, organen en instanties van de Europese Unie 

– Europees Parlement 

– Europese Raad 

– Raad 

– Europese Commissie 

– Hof van Justitie van de Europese Unie 

– Europese Centrale Bank 

– Rekenkamer 

– Europees Economisch en Sociaal Comité 

– Comité van de Regio's 

– Instanties van de Europese Unie 

                                                 

1 Niet-verplichte adviezen. 



C III Voorbereidende handelingen1 

a) Initiatieven van de lidstaten 

b) Europees Parlement 

c) Raad 

d) Europese Commissie 

e) Hof van Justitie van de Europese Unie 

f) Europese Centrale Bank 

(- adviezen)2 

(- aanbevelingen)1 

g) Rekenkamer 

h) Hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid  

i) Europees Economisch en Sociaal Comité 

j) Comité van de Regio's 

k) Europese Investeringsbank 

l) Instanties van de Europese Unie 

                                                 

1 Voorstellen, aanbevelingen, initiatieven, verplichte adviezen en andere voorbereidende 
handelingen. 

2 Wordt niet opgenomen in de inhoudsopgave (geeft de volgorde van bekendmaking in 
het PB aan). 



C IV Informatie 

a) Informatie afkomstig van de instellingen, organen en instanties van de Europese 

Unie 

– Europees Parlement 

– Europese Raad 

– Raad 

– Europese Commissie 

– Hof van Justitie van de Europese Unie 

– Europese Centrale Bank 

– Rekenkamer 

– Europees Economisch en Sociaal Comité 

– Comité van de Regio's 

– Instanties van de Europese Unie 

b) Informatie afkomstig van de lidstaten 

c) Informatie over de Europese Economische Ruimte 

(- afkomstig van de instellingen)1 

(- afkomstig van de lidstaten)1 

d) Informatie afkomstig van derde landen 

                                                 

1 Wordt niet opgenomen in de inhoudsopgave (geeft de volgorde van bekendmaking in 
het PB aan). 



C V        Bekendmakingen 

a) Bestuurlijke procedures 

b) Gerechtelijke procedures 

c) Procedures in verband met de uitvoering van de gemeenschappelijke handelspolitiek 

d) Procedures in verband met de uitvoering van het gemeenschappelijk mededingings-

beleid 

e) Andere handelingen 

 


