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Titel

Document
nummer

Korte beschrijving

Stand van Zaken

COM(2019)5
80 en
COM(2019)5
81

Voorstellen betreffen de
continuering van bestaande GLB
beleid en betalingen in de
overgangsperiode (2021) tot de
inwerkingtreding van het nieuwe
GLB. Beide zijn in hoge mate
technische voorstellen en houden
geen beleidsmatige wijzigingen
in.

Strategische GLBplannen

COM(2018)
392

Voorstel tot vaststelling van
voorschriften inzake steun voor
de strategische plannen die
lidstaten in het kader van het
gemeenschappelijk
landbouwbeleid opstellen en die
uit het Europees
Landbouwgarantiefonds en het
Europees Landbouwfonds voor
de plattelandsontwikkeling
worden gefinancierd

De
flexibiliteitsverordening
gaat als a-punt naar de
Landbouw- en
Visserijraad van januari
2020. Het Kroatisch
voorzitterschap streeft
naar een akkoord over
de transitieverordening
met het Europees
Parlement in juni. Dan
moet er al wel eerst
duidelijkheid zijn over
nieuwe MFK.
Het voorstel wordt
besproken in Raadskader
en in het Europees
Parlement. In de Raad
wordt gewerkt aan een
algemene oriëntatie, die
door een overgrote
meerderheid van
lidstaten niet eerder kan
worden vastgesteld dan
nadat er een besluit over
het MFK is genomen.
Algemene oriëntatie
derhalve niet eerder dan
juni/juli. Ook de EPplanning voor een 1e
lezing is juni 2020. De
trilogen zullen derhalve
niet eerder dan de 2e
helft 2020 kunnen
starten.

Financiering, beheer,
monitoring van het GLB

COM(2018)
393

Voorstel voor een verordening
inzake de financiering, het
beheer en de monitoring van het
GLB

Landbouw
Overgangsbepalingen
GLB

Het voorstel wordt
besproken in Raadskader
en in het Europees
Parlement. In de Raad
wordt gewerkt aan een
algemene oriëntatie, die
door een overgrote
meerderheid van
lidstaten niet eerder kan
worden vastgesteld dan
nadat er een besluit over
het MFK is genomen.
Algemene oriëntatie
derhalve niet eerder dan
juni/juli. Ook EP-planning
voor een 1e lezing is juni
2020. De trilogen zullen
derhalve niet eerder dan
2e helft 2020 kunnen
starten.

Gemeenschappelijke
marktordening

COM(2018)
394

Toetreding EU tot Akte
van Genève

COM(2018)
365

Visserij
EMVAF
Europees Maritiem,
Visserij- en
Aquacultuurfonds

COM(2018)
390

Herziening
Controleverordening

COM(2018)
368

Maatregelen Baltic

COM (2019)
564

Voorstel tot wijziging van de
van de Verordeningen (EU) nr.
1308/2013 tot vaststelling van
een gemeenschappelijke
ordening van de markten voor
landbouwproducten, (EU) nr.
1151/2012 inzake
kwaliteitsregelingen voor
landbouwproducten en
levensmiddelen, (EU) nr.
251/2014 inzake de definitie, de
aanduiding, de aanbiedingsvorm,
de etikettering en de
bescherming van geografische
aanduidingen van
gearomatiseerde
wijnbouwproducten, (EU) nr.
228/2013 houdende specifieke
maatregelen op landbouwgebied
ten behoeve van de ultra perifere
gebieden van de Unie en (EU) nr.
229/2013 houdende specifieke
maatregelen op landbouwgebied
ten behoeve van de kleinere
eilanden in de Egeïsche Zee.
Verordening van het Europees
Parlement en de Raad inzake de
actie van de Unie ingevolge haar
toetreding tot de Akte van
Genève bij de Overeenkomst van
Lissabon betreffende
oorsprongsbenamingen en
geografische aanduidingen.

Het voorstel wordt
besproken in Raadskader
en in het Europees
Parlement. In de Raad
wordt gewerkt aan een
mandaat om de trilogen
met EP en EC in te gaan
onder Kroatisch
voorzitterschap op
voorwaarde dat er
duidelijkheid over het
MFK is. Het nieuwe EP
beraadt zich nog over het
proces.

Nieuw fonds ter ondersteuning
van het Gemeenschappelijk
Visserijbeleid en in mindere mate
ook van Geïntegreerd Maritiem
Beleid (I&M) en internationaal
oceaan governance.
Herziening van het systeem voor
visserijcontroles.

Het voorstel wordt
besproken in Raadskader
en in het Europees
Parlement.

Voorstel tot controle
maatregelen en mogelijke
sanering in de Baltische zee.

Op 7 oktober jl. heeft de
Raad het Raadsbesluit tot
machtiging van de
toetreding van de EU tot
de Akte van Genève
aangenomen. Ook is de
verordening tot
vaststelling van de regels
voor de uitoefening door
de EU van haar rechten
en de nakoming van haar
verplichtingen uit hoofde
van de Akte van Genève
aangenomen. Op 24
oktober 2019 heeft
Publicatie in het
Publicatieblad
plaatsgevonden (L 271).

Het voorstel wordt
besproken in Raadskader
en in het Europees
Parlement.
Het voorstel wordt
besproken in Raadskader
en Europees Parlement.

Vangstmogelijkheden
EU water (o.a.
Noordzee)
Natuur
Verordening Invasieve
Uitheemse Soorten

COM (2019)
483

Voorstel tot vaststelling voor
2020 van de
vangstmogelijkheden voor
bepaalde bestanden in EU water
(inclusief Noordzee).

Publicatie van het besluit
wordt eind januari 2020
verwacht.

COM(2014)
1143

De Verordening stelt regels vast
om de nadelige gevolgen op de
biodiversiteit van zowel de
opzettelijke als onopzettelijke
introductie en verspreiding in de
Unie van invasieve uitheemse
soorten te voorkomen, tot een
minimum te beperken en te
matigen.

Besluitvorming over
uitbreiding van de
Unielijst (soortenlijst in
bijlage van de
Verordening) heeft in IAS
comité plaatsgevonden
en is op 15 augustus
2019 in werking
getreden. Aan een
volgend voorstel voor
verdere uitbreiding van
de Unielijst wordt
gewerkt.

