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Voornaamste resultaten van de Raadszitting

De Raad heeft een herziening van het onderhandelingspakket voor het meerjarig financieel kader
van de EU voor de periode 2014-2020 besproken.
De Raad heeft een geannoteerde ontwerpagenda voor de bijeenkomst van de Europese Raad in
oktober besproken. Hij heeft voorts een gedachtewisseling gehouden over de lessen die zijn
getrokken uit het Europees semester-proces.
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DEELNEMERS
België:
de heer Dirk WOUTERS

permanent vertegenwoordiger

Bulgarije:
de heer Ivan NAYDENOV

viceminister van Buitenlandse Zaken

Tsjechië:
de heer Vojtěch BELLING

staatssecretaris voor Europese Zaken

Denemarken:
de heer Nicolai WAMMEN

minister van Europese Zaken

Duitsland:
de heer Michael G. LINK

staatsminister, Duits ministerie van Buitenlandse Zaken

Estland:
de heer Matti MAASIKAS

permanent vertegenwoordiger

Ierland:
de heer Eamon GILMORE
mevrouw Lucinda CREIGHTON

viceminister-president (Tánaiste) en minister van
Buitenlandse Zaken en Handel
onderminister toegevoegd aan de minister-president
(Taoiseach) en bij het ministerie van Buitenlandse Zaken
en Handel, belast met Europese Zaken

Griekenland:
de heer Dimitrios KOURKOULAS

staatssecretaris, ministerie van Buitenlandse Zaken

Spanje:
de heer Íñigo MÉNDEZ DE VIGO Y MONTOJO

staatssecretaris voor de Europese Unie

Frankrijk:
de heer Bernard CAZENEUVE
Italië:
de heer Enzo MOAVERO MILANESI
Cyprus:
de heer Andreas MAVROYIANNIS

minister onder de minister van Buitenlandse Zaken, belast
met Europese Zaken
minister zonder portefeuille, bevoegd voor Europese
Zaken

mevrouw Rea YIORDAMLIS

viceminister, toegevoegd aan de president van de
Republiek Cyprus, bevoegd voor Europese Zaken
directeur voor Europese Zaken

Letland:
de heer Andris TEIKMANIS

staatssecretaris, ministerie van Buitenlandse Zaken

Litouwen:
de heer Vytautas LEŠKEVIČIUS

viceminister, politiek directeur, MFA

Luxemburg:
de heer Christian BRAUN

permanent vertegenwoordiger

Hongarije:
mevrouw Enikő GYŐRI

staatssecretaris, ministerie van Buitenlandse Zaken

Malta:
de heer Tonio BORG

viceminister-president en minister van Buitenlandse Zaken

Nederland:
de heer Ben KNAPEN
Oostenrijk:
de heer Reinhold LOPATKA
Polen:
de heer Piotr SERAFIN
Portugal:
de heer Miguel MORAIS LEITÃO
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staatssecretaris, ministerie van Europese en Internationale
Zaken
staatssecretaris, ministerie van Buitenlandse Zaken
toegevoegd staatssecretaris, staatssecretaris van Europese
Zaken
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Roemenië:
de heer Leonard ORBAN

Minister van Europese Zaken

Slovenië:
de heer Igor SENČAR

staatssecretaris, ministerie van Buitenlandse Zaken

Slowakije:
de heer Peter JAVORČÍK

staatssecretaris, ministerie van Buitenlandse Zaken

Finland
de heer Alexander STUBB

Minister van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel

Zweden:
mevrouw Birgitta OHLSSON

minister van Europese Zaken

Verenigd Koninkrijk:
de heer David LIDINGTON

Commissie:
de heer Maroš ŠEFČOVIČ
de heer Janusz LEWANDOWSKI

onderminister van Buitenlandse Zaken en
Gemenebestzaken

vicevoorzitter
lid

De regering van de toetredende staat was als volgt vertegenwoordigd:
Kroatië:
de heer Neven MIMICA
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BESPROKEN PUNTEN
Meerjarig financieel kader
openbare zitting
De Raad heeft een bespreking gewijd aan het meerjarig financieel kader (MFK) van de EU voor de
periode 2014-2020, op basis van een herziene versie van het onderhandelingspakket (13620/12)1 die
het Cypriotische voorzitterschap had opgesteld. Hij heeft tevens nota genomen van een presentatie
door de Commissie van haar voorstel voor nieuwe eigen middelen op basis van de belasting over de
toegevoegde waarde (btw) (16844/11).
De ministers waren ingenomen met de werkzaamheden van het Cypriotische voorzitterschap en
verklaarden zich bereid hierover tot overeenstemming te komen tijdens de buitengewone Europese
Raad die op 22-23 november is voorzien.
De opmerkingen betreffen vooral de volgende punten:
–

het algemene uitgavenplafond: een aantal lidstaten reageerde verheugd op de intentie van
het voorzitterschap om de door de Commissie voorgestelde cijfers te verlagen en drong aan
op verstandiger bestedingen. Andere verdedigden het Commissievoorstel en stelden dat het
MFK het belangrijkste investeringsinstrument is om groei te stimuleren en werkgelegenheid te scheppen. Zij waren het tegelijkertijd eens over het belang van een hoge kwaliteit
van de uitgaven, die volgens hen in alle uitgavencategorieën moet worden verzekerd.

–

uitgavenplafonds voor afzonderlijke rubrieken: een aantal delegaties drong aan op
besparingen in alle afzonderlijke rubrieken. Sommige waren tegen verminderingen in het
cohesiebeleid, sommige maakten bezwaar tegen besparingen in het gemeenschappelijk
landbouwbeleid (GLB), en sommige beschouwden de voor beide (cohesiebeleid en GLB)
voorgestelde bedragen als een strikt minimum.

–

de toewijzing van cohesiebeleidsmiddelen: sommige lidstaten betreurden het dat het
"omgekeerde vangnet", dat de werkingssfeer van steun aan een lidstaat beoogt te beperken
ten opzichte van een bepaald percentage van zijn niveau gedurende de periode 2007-2013,
uit het onderhandelingspakket is verwijderd. Andere waren verheugd over deze wijziging,
maar spraken hun bezorgdheid uit over een mogelijke vermindering van de maximumoverdracht ("aftoppingspercentage") tot onder 2,5% van het bbp van elke afzonderlijke
lidstaat.

1

Het onderhandelingspakket is een door het voorzitterschap opgesteld document waarin de
voornaamste elementen en opties voor de onderhandelingen over het MFK worden
geschetst. Het wordt voortdurend geactualiseerd naarmate de onderhandelingen vorderen, en
is uiteindelijk bedoeld als basis voor een akkoord van de Europese Raad.
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–

plattelandsontwikkeling: sommige lidstaten drongen erop aan dat het "beginsel van
prestaties uit het verleden" voor de verdeling van EU-steun wordt begrepen als het deel van
de middelen die aan een lidstaat voor de gehele periode 2007-2013 zijn toegekend, in
plaats van alleen voor het jaar 2013, zoals de Commissie voorstond.

–

rechtstreekse steun voor landbouw: sommige lidstaten waren tegen een vermindering van
het EU-gemiddelde van rechtstreekse betalingen per hectare. Andere steunden dit, als het
bijdraagt tot een grotere convergentie van rechtstreekse betalingen tussen de lidstaten, of
afhankelijk van uitzonderlijke bepalingen voor lidstaten waarvan het niveau van rechtstreekse betalingen lager is dan het EU-gemiddelde.

–

niet-gebruikte vastleggingen ("reste à liquider", RAL): sommige lidstaten waren
ingenomen met het voornemen van het voorzitterschap om bepalingen hieromtrent in het
onderhandelingspakket op te nemen, terwijl andere de RAL beschouwden als een normaal
element van de EU-begrotingsprocedure en van mening waren dat het in dat kader moet
worden behandeld.

–

instrumenten binnen en buiten het MFK: sommige lidstaten uitten hun bezorgdheid over de
suggestie om het EU-solidariteitsfonds (SF) en het Europees fonds voor aanpassing aan de
globalisering (EFG) buiten het MFK te plaatsen, in plaats van het SF binnen de uitgavenplafonds van het MFK te houden en het EFG te beëindigen.

–

eigen middelen: verscheidene ministers benadrukten dat het belangrijk is dat de regels
eenvoudig, transparant en billijk blijven. Sommigen betreurden het dat de ontvangstenzijde
van het onderhandelingspakket niet is herzien. Anderen verzetten zich met betrekking tot
de eigen middelen. Enkele delegaties steunden de afschaffing van de huidige eigen
middelen op basis van de btw, zoals voorgesteld door de Commissie. Sommigen waren
bereid dit voorstel te bespreken, terwijl anderen zich ertegen verzetten. Sommige lidstaten
spraken hun steun uit voor het voorstel voor nieuwe eigen middelen op basis van een
belasting op financiële transacties1, anderen waren ertegen. Sommige lidstaten drongen
erop aan niets aan het systeem voor de inning van de traditionele eigen middelen te
veranderen. Dit zou betekenen dat lidstaten 25% van de door hen geïnde bedragen als
inningskosten blijven inhouden, in plaats van de 10% die de Commissie heeft voorgesteld.
Sommige ministers waren vóór het afschaffen van alle correctiemechanismen in het stelsel
van eigen middelen; andere drongen erop aan bestaande correctiemechanismen te
behouden, of in een nieuw mechanisme ten minste vast te houden aan het huidige bedrag
van de correcties.

Evenals bij eerdere gelegenheden heeft het Cypriotische voorzitterschap voor de zitting van de
Raad met vertegenwoordigers van het Europees Parlement een gedachtewisseling gehouden, en hen
na afloop over het verloop ervan geïnformeerd.

1

De verwachting is dat sommige lidstaten de bft in het kader van de versterkte samenwerking
zullen invoeren.

14070/2/12 REV 2

8

NL

24.IX.2012
Het voorzitterschap zal nadenken over de opmerkingen van de delegaties en trachten het onderhandelingspakket verder uit te werken om de standpunten van de lidstaten nader tot elkaar te
brengen. Het doel is om tijdens de buitengewone Europese Raad van 22-23 november
overeenstemming over het MFK-pakket te bereiken.
De Raad Algemene Zaken zal twee maal samenkomen voor de Europese Raad in november,
namelijk op 16 oktober in Luxemburg en op 20 november in Brussel. Het presidentschap is van
plan om na de Europese Raad van 18-19 oktober een nieuw herzien onderhandelingspakket met een
aantal bandbreedtes van cijfers uit te brengen. De voorzitter van de Europese Raad, Herman Van
Rompuy, zal vanaf 5 november bilateraal overleg voeren.
Verdere informatie over de onderhandelingen is te vinden op de MFK-webpagina's van de Raad:
http://www.consilium.europa.eu/special-reports/mff?lang=nl
Voorbereiding van de Europese Raad
De Raad heeft nota genomen van een geannoteerde ontwerpagenda voor de bijeenkomst van de
Europese Raad op 18 en 19 oktober (13386/12).
De Europese Raad zal zich op de volgende thema's concentreren:
–

Economisch beleid: uitvoering van het Pact voor Groei en Banen, tussentijds verslag over
de toekomst van de economische en monetaire unie, verloop van de werkzaamheden
inzake een bankenunie;

–

Strategische partners: de betrekkingen van de EU met haar strategische partners;

–

Diversen: kwesties betreffende het buitenlands beleid (afhankelijk van de gebeurtenissen).

De Raad zal zijn besprekingen op 16 oktober voortzetten op basis van de ontwerpconclusies van de
Europese Raad.
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Europees semester
De Raad heeft de balans opgemaakt van de uit de voortgangscontrole van het Europees semester
2012 te trekken lessen en mogelijke verbeteringen voor 2013 (13439/12).
Het Europees semester houdt in dat het economisch, het begrotings-, het werkgelegenheids- en het
sociaal beleid van de lidstaten op basis van gemeenschappelijke regels gedurende zes maanden per
jaar gelijktijdig worden bewaakt. Dit is voor het eerst in 2011 georganiseerd.
Hoewel de resultaten van de controle dit jaar over het geheel bevredigend waren, wordt de
uitvoering nu herzien. Het proces is door de stringentere regels inzake de economische governance
uitdagender gemaakt.
De Raad Economische en Financiële Zaken en de Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid,
Volksgezondheid en Consumentenzaken zullen op hun bijeenkomsten van respectievelijk
4 en 9 oktober de werkzaamheden voortzetten.

14070/2/12 REV 2

10

NL

24.IX.2012
Diversen
Integratie van Roma
De Raad is door de Commissie geïnformeerd over de ontwikkelingen bij de uitvoering van
nationale Roma-strategieën.
Hij heeft hierover van gedachten gewisseld.
Europese politieke partijen
De Raad nam nota van de presentatie door de Commissie van voorstellen die gericht zijn op het
verbeteren van de regels en de financieringsregelingen van de Europese politieke partijen en
stichtingen.
De Commissie sprak haar wens uit dat vóór de Europese verkiezingscampagne van 2014
overeenstemming wordt bereikt over de nieuwe regels.
*
*

*

De ministers hebben tijdens de lunch de rol van de Raad Algemene Zaken besproken, en de wijze
waarop die zijn werkmethoden kan verbeteren, met name met betrekking tot de voorbereiding en
follow-up van de bijeenkomsten van de Europese Raad.
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ANDERE GOEDGEKEURDE PUNTEN
BUITENLANDSE ZAKEN
Syrië - Beperkende maatregelen
De Raad heeft een verordening aangenomen tot uitvoering van de meest recente reeks van
beperkende maatregelen van de EU tegen het Syrische regime, zoals bepaald in Besluit
2012/420/GBVB van de Raad van 23 juli.
De verordening geeft rechtsgevolgen aan het vereiste om op voorhand douaneaangiften te
verschaffen met betrekking tot alle goederen die naar Syrië worden uitgevoerd. Dit houdt verband
met de verplichting van lidstaten om vliegtuigen en schepen op hun grondgebied, waarvan ze op
redelijke gronden vermoeden dat die verboden artikelen naar Syrië vervoeren, te inspecteren. De
verordening bepaalt verder op welke wijze dergelijke goederen die tijdens inspecties zijn ontdekt,
moeten worden geconfisqueerd en overgedragen.
Verder geeft de verordening gevolg aan een uitzondering op de bestaande bevriezing van tegoeden
door de EU: lidstaten kunnen betalingen via aan sancties onderworpen banken goedkeuren indien
de overschrijvingen bedoeld zijn als financiële steun voor Syrische studenten of onderzoekers in de
EU.
Guinee-Bissau - Beperkende maatregelen
In aansluiting op een besluit door het Sanctiecomité van de Verenigde Naties heeft de Raad de
beperkende maatregelen van de EU tegen Guinee-Bissau aangepast: hij heeft verscheidene namen
verwijderd van de lijst van personen waarop de EU reisbeperkingen toepast en heeft hen
opgenomen op de lijst van personen voor wie een VN-reisverbod geldt.
Het totaal aantal personen op wie sancties van toepassing zijn, is niet gewijzigd.
Toetreding van Kroatië tot de EU - Aanpassing van akkoorden met derde landen
De Raad heeft de Commissie gemachtigd onderhandelingen te openen om de door de EU met derde
landen of internationale organisaties ondertekende of gesloten akkoorden aan te passen met het oog
op de aanstaande toetreding van Kroatië tot de EU.
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Hiertoe heeft hij de Commissie gemachtigd onderhandelingen te openen met San Marino voor de
aanpassing van de Overeenkomst EU-San Marino inzake samenwerking en een douane-unie; met de
Zwitserse Bondsstaat voor de aanpassing van de Overeenkomst EU-Zwitserland over het vrije
verkeer van personen; en met Noorwegen voor de aanpassing van de Overeenkomst betreffende de
Europese Economische Ruimte en de Overeenkomst EU-Noorwegen inzake een financieel
mechanisme van Noorwegen voor de periode 2004-2009.
Betrekkingen met Tunesië
De Raad heeft zijn goedkeuring gehecht aan de ondertekening van een gewijzigd Protocol bij de
Associatieovereenkomst EU-Tunesië in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenie tot
de EU.
Hij heeft besloten het protocol voorlopig toe te passen, in afwachting van de voltooiing van de
procedures voor de sluiting ervan.
HANDELSPOLITIEK
Overeenkomst tussen de EU en de VS
De Raad heeft zijn goedkeuring gehecht aan de ondertekening van een overeenkomst in de vorm
van een briefwisseling met de Verenigde Staten van Amerika uit hoofde van artikel 24, lid 6, en
artikel 28 van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 van de WTO.
De overeenkomst betreft de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijsten van
verbintenissen van de Republiek Bulgarije en van Roemenië, in verband met hun toetreding tot de
Europese Unie.
Onderhandelingen tussen de EU en Panama
De Raad heeft de Commissie gemachtigd onderhandelingen te openen met Panama overeenkomstig
artikel 28 van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 van de WTO.

14070/2/12 REV 2

13

NL

24.IX.2012
BEGROTING
Bijgestelde eigenmiddelenraming
De Raad heeft zijn standpunt vastgesteld over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4 voor
2012, en heeft aldus zijn goedkeuring gehecht aan de herziening van de ramingen van de eigen
middelen.
In vergelijking met de vorige raming vermindert de financiering uit nettodouanerechten
(-1,52 miljard euro), terwijl de financiering uit eigen middelen op basis van de belasting over de
toegevoegde waarde (btw) en van het bruto nationaal inkomen (bni) toeneemt (respectievelijk
+ 47 miljoen euro en + 1,47 miljard euro).
Door zijn standpunt over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4 voor 2012 vast te stellen, heeft
de Raad tevens zijn goedkeuring gehecht aan de opname van nieuwe begrotingsonderdelen met een
vermelding pro memorie (p.m.). Die onderdelen hebben betrekking op risicodelingsinstrumenten
die lidstaten die met ernstige moeilijkheden worden of dreigen te worden geconfronteerd op het
vlak van hun financiële stabiliteit in het leven kunnen roepen, teneinde particuliere investeringen en
groei te faciliteren.
Bovendien omvat het ontwerp van gewijzigde begroting tevens een vermelding pro memorie (p.m.)
van het begrotingsonderdeel voor de voorbereidende actie "EuroGlobe".
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Vredesfaciliteit voor Afrika
De Raad heeft conclusies aangenomen op grond waarvan de middelen van de Vredesfaciliteit voor
Afrika voor de periode 2012 - 2013 kunnen worden aangevuld door 100 miljoen euro uit niettoegewezen middelen van de tiende EOF intra-ACS-begroting en 26,4 miljoen euro aan resterende
middelen van de periode 2008-2010 te gebruiken.
Voor meer informatie zie: 13703/12.
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Fiji-eilanden
De Raad heeft besloten de looptijd van Besluit 2007/641/EG houdende afsluiting van het overleg
met de Republiek Fiji-eilanden krachtens artikel 96 van de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst en
artikel 37 van het financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking te wijzigen en te
verlengen.
Voor meer informatie zie: 13567/12).
Saint-Barthélemy
De Raad heeft een besluit aangenomen in verband met de wijziging van de status van de Franse
gemeenschap Saint-Barthélemy, een voormalige ultraperifere regio van de EU die met ingang van
1 januari 2012 een met de Europese Unie geassocieerd land of gebied overzee is geworden
(12883/12).
GEMEENSCHAPPELIJK VEILIGHEIDS- EN DEFENSIEBELEID
EUPOL RD Congo
De Raad heeft de politiemissie van de EU in de Democratische Republiek Congo met 12 maanden
verlengd, tot en met 30 september 2013. Hij heeft ook een budget van 6,75 miljoen euro voor de
periode van 1 oktober 2012 tot en met 30 september 2013 toegewezen.
De politiemissie heeft een meer voldragen en houdbare hervorming van de Congolese nationale
politie ten doel. De missie ondersteunt en adviseert de Congolese autoriteiten bij de hervorming van
de veiligheidssector op politieel gebied en de interface met justitie.
EUSEC RD Congo
De Raad heeft de adviserende en bijstandverlenende missie van de EU op het gebied van
hervorming van de veiligheidssector in de Democratische Republiek Congo (EUSEC RD Congo)
met 12 maanden verlengd, d.w.z. tot en met 30 september 2013. Hij heeft ook een budget van
11 miljoen euro voor de periode van 1 oktober 2012 tot en met 30 september 2013 toegewezen.
EUSEC RD Congo heeft ten doel advies te geven en bijstand te verlenen aan de Congolese
veiligheidsautoriteiten, waarbij een beleid wordt bevorderd ten gunste van de mensenrechten,
gendervraagstukken en door gewapende conflicten getroffen kinderen, democratische normen en de
rechtsstaat.
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JUSTITIE EN BINNENLANDSE ZAKEN
Verslag over Eurojust
De Raad heeft kennis genomen van het activiteitenverslag van het gemeenschappelijk controleorgaan voor Eurojust over 2011 (13032/12).
Europese identificatiecode voor wetgeving
De Raad heeft conclusies aangenomen waarin wordt voorgesteld de Europese identificatiecode voor
wetgeving in te voeren, die een flexibele en unieke manier moet bieden om naar wetgeving uit
verschillende rechtsstelsels te verwijzen en de weg moet banen voor een semantisch net van staatsen publicatiebladen (13401/12).
Europol - Werkprogramma 2013
De Raad heeft het Europol-werkprogramma 2013 goedgekeurd (12667/12).
Het werkprogramma wordt jaarlijks door de raad van bestuur van Europol opgesteld, zoals bepaald
in het Besluit van de Raad tot oprichting van de Europese politiedienst1 waarbij rekening wordt
gehouden met de operationele behoeften van de lidstaten en de gevolgen voor de begroting en de
personeelsformatie van Europol.
Samenwerkings- en toetsingsmechanisme voor Bulgarije en Roemenië
De Raad heeft de conclusies in doc. 13529/12 aangenomen.

1

PB L 121 van 15.5.2009.
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24.IX.2012
INSTITUTIONELE ZAKEN
Hof van Justitie - Reglement voor de procesvoering
De Raad hechtte zijn goedkeuring aan een ontwerpherziening van het reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie (13509/12).
De door het Hof in mei 2011 ter goedkeuring bij de Raad ingediende herziening behelst een
wijziging van de structuur en inhoud van het reglement voor de procesvoering teneinde de
efficiëntie te verhogen met het oog op de steeds toenemende hoeveelheid rechtszaken van het Hof.
De tekst biedt verder verduidelijkingen, codificeert een aantal bestaande regels en praktijken, en
omvat regels tot uitvoering van een aantal bepalingen van een recente wijziging van het protocol
van het EU-verdrag betreffende het statuut van het Hof van Justitie.
Hof van Justitie en Gerecht - Geldelijke regeling voor de nieuwe ambten van vicepresident
De Raad heeft een verordening aangenomen tot wijziging van Verordening nr. 422/67/EEG,
nr. 5/67/Euratom teneinde te voorzien in een geldelijke regeling voor de nieuwe ambten van
vicepresident van het Hof van Justitie en vicepresident van het Gerecht.
De wijziging is een direct gevolg van de recente wijziging van het Protocol betreffende het statuut
van het Hof van Justitie.
BENOEMINGEN
Comité van de Regio’s
De Raad heeft de heer Bohuslav SVOBODA (Tsjechië) (12909/12), mevrouw
Louisa MAVROMMÁTI en de heer Louis KOUMENIDES (Cyprus) (13365/12), mevrouw
Helma KUHN-THEIS en de heer Markus TÖNS (Duitsland) (13374/12 en 13624/12), en de heer
Georg LINKOV (Estland) (13380/12) als lid benoemd in het Comité van de Regio's voor de
resterende duur van de ambtstermijn, dus tot en met 25 januari 2015.
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24.IX.2012
TRANSPARANTIE
Transparantie - Toegang van het publiek tot documenten
De Raad heeft zijn goedkeuring gehecht aan:
–

het antwoord op confirmatief verzoek nr. 16/c/01/12, waarbij de Finse delegatie tegen
stemde (13306/2/12 REV 2);

–

het antwoord op confirmatief verzoek nr. 17/c/01/12, waarbij de Deense, de Estse, de Finse
en de Zweedse delegatie tegen stemden (13309/1/12 REV 1);

–

het antwoord op confirmatief verzoek 18/c/01/12, waarbij de Deense, de Franse, de Finse
en de Zweedse delegatie tegen stemden (13312/12).

SCHRIFTELIJKE PROCEDURE
Rechters bij het Hof van Justitie en het Gerecht
Op 20 september hebben de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten de ambtstermijn
van de heer Anthony BORG BARTHET (Malta) als rechter bij het Hof van Justitie verlengd van
7 oktober 2012 tot en met 6 oktober 2018. Zij hebben tevens de heer Eugène BUTTIGIEG (Malta)
benoemd als rechter bij het Gerecht voor de resterende duur van de ambtstermijn, die loopt tot en
met 31 augustus 2013.
Het Hof van Justitie bestaat uit zevenentwintig rechters en acht advocaten-generaal. Zij worden
benoemd voor een periode van zes jaar, die kan worden verlengd. De rechters bij het Hof van
Justitie kiezen uit hun midden voor drie jaar de president. Hij is herkiesbaar.
Het Gerecht telt ten minste een rechter uit elke lidstaat. Zij worden benoemd voor een periode van
zes jaar, die kan worden verlengd. Uit hun midden kiezen zij hun president voor een periode van
drie jaar.
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