Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het terrein van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

24-jun19

BuHa-OS

Besluit

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD
betreffende de ondertekening, namens de
Europese Unie, van een overeenkomst met de
Verenigde Staten van Amerika over de toewijzing
aan de Verenigde Staten van een aandeel in het
tariefcontingent als bedoeld in Verordening (EG)
nr. 617/2009 van de Raad van 13 juli 2009
houdende opening van een autonoom
tariefcontingent voor de invoer van rundvlees van
hoge kwaliteit
Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD
betreffende de sluiting van een overeenkomst met
de Verenigde Staten van Amerika over de
toewijzing aan de Verenigde Staten van een
aandeel in het tariefcontingent als bedoeld in
Verordening (EG) nr. 617/2009 van de Raad van 13
juli 2009 houdende opening van een autonoom
tariefcontingent voor de invoer van rundvlees van
hoge kwaliteit

Opmerking

COM-nummer

Titel

Soort

Voortouw

Publicatiedatum

Integraal overzicht met nieuw gepubliceerde EU-voorstellen week 26- 35 (24 juni – 1 september 2019) d.d. 5 september 2019

COM
Voorstel: Ter informatie.
(2019) 296
Noot: De Raad heeft tijdens de Landbouw- en
Visserijraad van 15 juli jl. ingestemd met het
bereikte akkoord tussen de EU en de VS.

COM
(2019) 297

3-jul-19

BuHa-OS

Besluit

Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot
aanvulling van de onderhandelingsrichtsnoeren
voor de ontwikkelingsagenda van Doha
betreffende de onderhandelingen over een
multilateraal kader inzake investeringsfacilitering

COM
Voorstel: Ter informatie.
(2019) 314
Noot: In het kader van de
ontwikkelingsagenda van Doha heeft de Raad
de EC ertoe gemachtigd om in de WTO over
onder meer handel en investeringen te
onderhandelen. De EC is echter van mening
dat aanvullende onderhandelingsrichtsnoeren
moeten worden vastgesteld om het
standpunt van de EU in de toekomstige WTOonderhandelingen over
investeringsfacilitering preciezer af te
bakenen. De reeds bestaande
onderhandelingsrichtsnoeren worden
hiermee aangevuld voor de onderhandelingen
over een multilateraal kader inzake
investeringsfacilitering.

8-jul-19

BuHa-OS

Verslag

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES COM
Voorstel: Betrekken bij uitwerking
PARLEMENT EN DE RAAD over de verlening van
(2019) 324 kennisagenda-thema EU en OS.
macrofinanciële bijstand aan derde landen in 2018
Noot: Dit verslag gaat over de uitvoering van
de macrofinanciële begrotingssteun aan een
aantal landen waarmee de EU in het kader
van nabuurschapsbeleid samenwerkt. In de
periode 2009-2018 is voor 6,3 miljard EUR aan
MFB verstrekt. Vanaf 2012 zijn de uitgaven
toegenomen naar aanleiding van politieke en
economische ontwikkelingen in Jordanië,
Tunesië en Oekraïne. Aan Oekraïne is 4,4
miljard aan MFB uitgekeerd. Verstrekkingen
gaan in de vorm van leningen en zijn
voorwaardelijk aan de
hervormingsprogramma’s van het IMF en

respect voor democratie en mensenrechten.
Steun wordt goedgekeurd in comités van
lidstaten.

