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Datum van

Code

Catalogusnummer

Titel

COM(95) 188

CB-CO-95-2 1 2-NL-C

Voorstel voor een verordening van de Raad

COM(95) 194

CB-CO-95-220-NL-C

goedkeuring

Datum van

verzending

Aantal

door de
Commissie

naar de Raad

23 . 5 . 1995

23 . 5 . 1995

13

24 . 5 . 1995

24 . 5 . 1995

11

bladzijden

inzake de tenuitvoerlegging door de Euro
pese Commissie van acties ter bevordering
van de uitvoer naar Japan

Gewijzigd voorstel voor een verordening
van de Raad betreffende de maatregelen die
moeten worden genomen ten aanzien van
bepaalde begunstigden van uit het EOGFL,
afdeling Garantie, gefinancierde verrichtin
gen O

COM(95) 198

CB-CO-95-225-NL-C

Voorstel voor een beschikking van de Raad
inzake de doelstellingen en de bepalingen
voor de herstructurering van de visserijsec
tor in Zweden en Finland, in de periode van
1 januari 1995 tot en met 31 december 1996,
met het oog op een duurzaam evenwicht
tussen de omvang van de visbestanden en de
mate van exploitatie (2) (3)

23 . 5 . 1995

24 . 5 . 1995

4

COM(95) 184

CB-CO-95-208-NL-C

Verslag over het Gemeenschapshandvest van
de sociale grondrechten en het Protocol be
treffende de sociale politiek, gehecht aan het
Verdrag tot oprichting van de Europese Ge
meenschap (J)

24 . 5 . 1995

24 . 5 . 1995

59

COM(95) 192

CB-CO-95-2 1 8-NL-C

Verslag over de tenuitvoerlegging in de Lid
Staten van Richtlijn 92/3/Euratom van 3 fe

24 . 5 . 1995

24 . 5 . 1995

26

24 . 5 . 1995

24 . 5 . 1995

7

bruari 1992 betreffende toezicht en controle

op overbrenging van radioactieve afvalstof

fen tussen Lid-Staten en naar en vanuit de

Gemeenschap (J)
COM(95) 220

CB-CO-95-247-NL-C

Voorstel voor een verordening van de Raad
tot vaststelling van de basis- en de aankoop
prijs voor bloemkool, perziken, abrikozen,
nectarines, citroenen en tomaten voor juni
1995 C)

(') Dit document bevat een nota „Gevolgen van het voorstel voor bedrijven, en in het bijzonder voor het midden- en kleinbedrijf (MKB)".
(') Dit document zal in het Publikatieblad worden gepubliceerd.
(J) Voor de EER relevante tekst.

NB: Op de COM-documenten kan een volledig of een selectief abonnement worden genomen. Indien zij per nummer worden besteld, wordt
de prijs bepaald door het aantal bladzijden.

