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Voornaamste resultaten van de Raadszitting
Op maandag hebben de ministers van Justitie een diepgaande discussie gevoerd over het éénloketmechanisme, dat een centrale pijler vormt in het voorstel voor een algemene richtlijn
gegevensbescherming.
De Raad heeft overeenkomst bereikt over een algemene oriëntatie over het voorstel voor een
richtlijn over de strafrechtelijke bescherming van de euro en andere munten tegen valsemunterij.
Tevens hebben de ministers een openbaar debat gevoerd over twee door de Commissie
gepresenteerde voorstellen:
–

een voorstel betreffende de instelling van het Europees Openbaar Ministerie,

–

een voorstel betreffende het EU-agentschap voor justitiële samenwerking in strafzaken
(Eurojust).

Tot de belangrijke punten die zonder bespreking zijn aangenomen (A-punten) behoren een
richtlijn over het recht op toegang tot een advocaat in de strafprocedure alsook het wetgevingspakket inzake Schengengovernance.
Op dinsdag hebben de ministers van Binnenlandse Zaken een politiek akkoord bereikt over
voorlopige regelingen voor de zetel van de Europese Politieacademie (Cepol), die in een andere
lidstaat zal worden ondergebracht nu het Verenigd Koninkrijk heeft aangegeven die zetel niet
langer op zijn grondgebied te wensen. De Raad is overeengekomen dat Cepol na zijn vertrek uit
Bramshill zo snel mogelijk in Boedapest (Hongarije) zal worden ondergebracht. Een wetgevingshandeling moet zo snel mogelijk volgen.
Daarnaast heeft de Raad nota genomen van het tussentijdse verslag van de Commissie over de
belangrijkste bevindingen uit de analyse van door de lidstaten verstrekte informatie over
vraagstukken betreffende het vrije verkeer van burgers.
Wat het conflict in Syrië en de bescherming van vluchtelingen betreft, heeft de Raad een
diepgaande discussie gevoerd op basis van de meest recente ontwikkelingen.
De ministers bespraken tevens de tragedie bij het Italiaanse eiland Lampedusa, waarbij zeker meer
dan 200 Afrikaanse migranten in zee zijn verdronken.
Maandagmiddag en dinsdagvoormiddag hebben de Europese ministers van Justitie en van
Binnenlandse Zaken hun tegenhangers van het Oostelijk Partnerschap ontmoet (uit Armenië,
Azerbeidzjan, Belarus, Georgië, de Republiek Moldavië en Oekraïne) om samenwerking en
toekomstige activiteiten op deze gebieden te bespreken. De deelnemers namen een gezamenlijke
verklaring aan die het uitgangspunt zal vormen voor de voorbereiding van de derde top van het
Oostelijk Partnerschap, op 28 en 29 november 2013 in Vilnius.
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 Wanneer de Raad verklaringen, conclusies of resoluties heeft aangenomen, wordt dat in de titel van het
betrokken punt vermeld. De aangenomen teksten staan tussen aanhalingstekens.
 De documenten waarvan het nummer in de tekst wordt genoemd, staan op de internetsite van de Raad
http://www.consilium.europa.eu.
 Besluiten ten aanzien waarvan verklaringen voor de Raadsnotulen zijn afgelegd die beschikbaar zijn voor
het publiek, zijn aangegeven met een asterisk; de tekst van de verklaringen staat op de bovengenoemde
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DEELNEMERS
België:
mevrouw Joëlle MILQUET
mevrouw Annemie TURTELBOOM
mevrouw Maggie DE BLOCK

Bulgarije:
mevrouw Zinaida ZLATANOVA
de heer Tsvetlin YOVCHEV
Tsjechië:
de heer Martin PECINA

vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
en Gelijke Kansen
minister van Justitie
staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke
Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de
minister van Justitie
vice-eerste minister en minister van Justitie
vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

mevrouw Marie BENEŠOVÁ

viceminister-president en minister van Binnenlandse
Zaken
minister van Justitie

Denemarken:
de heer Morten BØDSKOV

minister van Justitie

Duitsland:
mevrouw Sabine LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER
de heer Hans-Peter FRIEDRICH

minister van Justitie
minister van Binnenlandse Zaken

Estland:
de heer Hanno PEVKUR
de heer Ken-Marti VAHER

minister van Sociale Zaken
minister van Binnenlandse Zaken

Ierland:
de heer Alan SHATTER
de heer Declan KELLEHER
Griekenland:
de heer Charalambos ATHANASIOU
de heer Patroklos GEORGIADIS

minister van Justitie en Gelijke Kansen; minister van
Defensie
permanent vertegenwoordiger
minister van Justitie, Transparantie en Mensenrechten
ministerie van Openbare Orde en Burgerbescherming secretaris-generaal Beschermingsbeleid

Spanje:
de heer Jorge FERNÁNDEZ DIAZ
de heer Alfonso DASTIS QUECEDO

minister van Binnenlandse Zaken
permanent vertegenwoordiger

Frankrijk:
mevrouw Christiane TAUBIRA
de heer Manuel VALLS

Grootzegelbewaarder, minister van Justitie
minister van Binnenlandse Zaken

Kroatië:
de heer Orsat MILJENIĆ
de heer Ranko OSTOJIĆ

minister van Justitie
minister van Binnenlandse Zaken

Italië:
de heer Angelino ALFANO
mevrouw Annamaria CANCELLIERI

viceminister-president en minister van Binnenlandse
Zaken
minister van Justitie

Cyprus:
de heer Ionas NICOLAOU
de heer Socrates HASIKOS

minister van Justitie en Openbare Orde
minister van Binnenlandse Zaken

Letland:
de heer Jānis BORDĀNS
de heer Rihards KOZLOVSKIS

minister van Justitie
minister van Binnenlandse Zaken

Litouwen:
de heer Juozas BERNATONIS
de heer Dailis Alfonsas BARAKAUSKAS
de heer Paulius GRICIUNAS
de heer Elvinas JANKEVICIUS

minister van Justitie
minister van Binnenlandse Zaken
viceminister van Justitie
viceminister van Binnenlandse Zaken
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Luxemburg:
mevrouw Octavie MODERT

de heer Jean-Marie HALSDORF
de heer Nicolas SCHMIT
Hongarije:
de heer Tibor NAVRACSICS
de heer Sándor PINTÉR
Malta:
de heer Emanuel MALLIA
de heer Owen BONNICI

minister van Justitie, minister van Cultuur, minister van
Ambtenarenzaken en Administratieve Hervorming,
minister van Administratieve Vereenvoudiging,
toegevoegd aan de minister-president
minister van Binnenlandse Zaken en voor de Grote Regio,
minister van Defensie
minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Immigratie
viceminister-president, minister van Ambtenarenzaken en
Justitie
minister van Binnenlandse Zaken
minister van Binnenlandse Zaken en Nationale Veiligheid
staatssecretaris bij het ministerie van Binnenlandse Zaken
en Nationale Veiligheid, belast met Justitie

Nederland:
de heer Ivo OPSTELTEN
de heer Fred TEEVEN

minister van Veiligheid en Justitie
staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Oostenrijk:
mevrouw Johanna MIKL-LEITNER
mevrouw Beatrix KARL

minister van Binnenlandse Zaken
minister van Justitie

Polen:
de heer Michał BONI
de heer Piotr STACHAŃCZYK
Portugal:
de heer Fernando ALEXANDRE

minister van Bestuurszaken en Digitalisering
staatssecretaris, ministerie van Binnenlandse Zaken en
Bestuurszaken

de heer Domingos FEZAS VITAL

staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van
Binnenlandse Zaken
permanent vertegenwoordiger

Roemenië:
de heer Robert Marius CAZANCIUC
de heer Bogdan TOHĂNEANU

minister van Justitie
staatssecretaris, ministerie van Binnenlandse Zaken

Slovenië:
de heer Senko PLIČANIČ
de heer Boštjan ŠEFIC

minister van Justitie
staatssecretaris, ministerie van Binnenlandse Zaken en
Overheidsdiensten

Slowakije:
de heer Tomáš BOREC
de heer Ivan KORČOK

minister van Justitie
permanent vertegenwoordiger

Finland:
mevrouw Anna-Maja HENRIKSSON
mevrouw Päivi RÄSÄNEN

minister van Justitie
minister van Binnenlandse Zaken

Zweden:
mevrouw Beatrice ASK
de heer Tobias BILLSTRÖM

minister van Justitie
minister van Migratie

Verenigd Koninkrijk:
de heer Chris GRAYLING
de heer James BROKENSHIRE

Commissie:
mevrouw Viviane REDING
mevrouw Cecilia MALMSTRÖM
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BESPROKEN PUNTEN
JUSTITIE
Gegevensbescherming
De Raad heeft een uitvoerige bespreking gehouden over het voorstel voor een verordening tot
instelling van een algemeen EU-kader voor gegevensbescherming met het oog op richtsnoeren voor
verdere werkzaamheden op deskundigenniveau met betrekking tot het in het Commissievoorstel
vervatte éénloketsysteem.
Het éénloketbeginsel is, naast de conformiteitstoetsing, een van de centrale pijlers van het
Commissievoorstel. Volgens dat beginsel moet bij verwerking van persoonsgegevens in meer
dan één lidstaat één toezichthoudende autoriteit verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de
werkzaamheden van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker in de gehele Unie
en de daarmee verband houdende besluiten nemen. Volgens het voorstel dient de bevoegde
autoriteit die als een dergelijk éénloketsysteem fungeert, de toezichthoudende autoriteit te zijn van
de lidstaat waar de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker zijn belangrijkste
vestiging heeft.
De Raad heeft zijn steun uitgesproken voor het beginsel dat de verordening in grote transnationale
zaken een éénloketmechanisme moet bieden, dat resulteert in één toezichthoudend besluit, snel is,
zorgt voor een consequente toepassing, rechtszekerheid biedt en de administratieve last verlicht. Dit
is een belangrijke factor om de kostenefficiëntie van de regels voor gegevensbescherming bij
internationale handel te versterken, en zodoende bij te dragen tot de groei van de digitale economie.
De bespreking was gericht op de vraag hoe die eenvormige beslissing kan worden bereikt. Een
meerderheid van de lidstaten gaf aan dat de verdere werkzaamheden van de deskundigen moeten
voortbouwen op basis van een model waarin één toezichtbesluit wordt genomen door de toezichthoudende autoriteit van de lidstaat waar de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker
zijn belangrijkste vestiging heeft, waarbij de exclusieve bevoegdheid van die autoriteit mogelijk
wordt beperkt tot de uitoefening van sommige bevoegdheden. Sommige lidstaten zeiden het
codecisiemechanisme te verkiezen, terwijl andere lidstaten hierover nog geen standpunt wensten in
te nemen.
De Raad verklaarde dat de deskundigen moeten onderzoeken hoe personen en besluitvormingsautoriteit "dichter" bij elkaar kunnen worden gebracht, dankzij inschakeling van de plaatselijke
toezichthoudende autoriteiten bij de besluitvorming. "Nabijheid" is een belangrijk aspect van de
bescherming van individuele rechten.
Een andere belangrijke factor voor consequentere toepassing van de EU-regels inzake gegevensbescherming bestaat erin te verkennen welke bevoegdheden en welke rol kunnen worden
toebedeeld aan het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB).
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In het licht van de snelle technologische ontwikkelingen en de mondialisering heeft de Europese
Commissie in januari 2012 een wetgevingspakket gepresenteerd dat de beginselen die zijn vervat
in de richtlijn gegevensbescherming van 1995 (Richtlijn 95/46/EG) moet actualiseren en
moderniseren, teneinde aldus in de toekomst de gegevensbeschermingsrechten te waarborgen. Het
pakket omvat een beleidsmededeling met de doelstellingen van de Commissie (5852/12), alsook
twee wetgevingsvoorstellen: een verordening betreffende de bescherming van natuurlijke personen
in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die
gegevens (algemene verordening gegevensbescherming) (5853/12), en een richtlijn betreffende de
bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt met het oog op de voorkoming, de
opsporing, het onderzoek of de vervolging van strafbare feiten en daarmee verband houdende
justitiële activiteiten (5833/12).
Beide voorstellen zijn erop gericht een krachtiger en coherenter kader voor gegevensbescherming in
de EU tot stand te brengen en bovendien scherp toe te zien op de handhaving daarvan, zodat de
digitale economie zich op de gehele interne markt kan ontwikkelen, burgers zelf bepalen wat er met
hun gegevens gebeurt en er meer praktische en rechtszekerheid wordt geboden aan bedrijven en
overheden.
Bescherming van de euro tegen valsemunterij
De Raad heeft overeenstemming bereikt over een algemene oriëntatie voor het voorstel voor
een richtlijn betreffende de strafrechtelijke bescherming van de euro en andere munten
(14085/1/13 REV1). Deze algemene oriëntatie zal de basis vormen voor onderhandelingen met het
Europees Parlement met het oog op een akkoord over de definitieve tekst van de richtlijn.
Het richtlijnvoorstel is door de Commissie ingediend op 5 februari 2013 (6152/13) en zal in de
plaats komen van Kaderbesluit 2000/383/JBZ. Het strekt ertoe minimumregels vast te stellen met
betrekking tot de definitie van strafbare feiten en sancties op het gebied van valsemunterij van de
euro en andere munten. Het bevat tevens gemeenschappelijke bepalingen om dergelijke strafbare
feiten harder te bestrijden en het onderzoek van deze delicten te verbeteren.
Sinds de invoering van de euro heeft valsemunterij voor minstens 500 miljoen euro financieel
verlies veroorzaakt, aldus gegevens van de Europese Centrale Bank. De euro blijft een doelwit
voor georganiseerde misdaadgroepen die actief zijn op het gebied van valsemunterij. In haar
tweejaarlijkse informatie van januari 2013 over valsemunterij met eurobiljetten merkt de ECB op
dat er in de tweede helft van 2012 in totaal 280 000 valse eurobiljetten, d.w.z. 0,002% van de
14,9 miljard euro die toen gemiddeld circuleerden, uit de omloop zijn genomen. Zoals blijkt uit de
titel heeft de richtlijn ook betrekking op andere munteenheden in de Europese Unie.
Ierland heeft besloten aan de vaststelling van de richtlijn deel te nemen. Het Verenigd Koninkrijk
en Denemarken zullen er niet aan deelnemen.
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Europees openbaar ministerie - Eurojust
De Raad heeft geluisterd naar een presentatie van de Commissie over haar voorstellen over de
oprichting van een Europees openbaar ministerie (12558/13) en over het EU-agentschap voor
justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust) (12566/13) en heeft zijn voorbereidende instanties
verzocht parallel aan die voorstellen voort te werken.
De beide voorstellen zijn door de Commissie ingediend op 17 juli 2013 en houden nauw met elkaar
verband aangezien de twee entiteiten sommige administratieve functies zullen delen.
Volgens het Commissievoorstel wordt het Europees openbaar ministerie een gedecentraliseerd
openbaar ministerie voor de Europese Unie met exclusieve bevoegdheid voor het opsporen,
vervolgen en voor het gerecht brengen van daders van en medeplichtigen aan strafbare feiten die de
financiële belangen van de Unie schaden. Het voorstel voorziet voor dat openbaar ministerie in
eenvormige opsporingsbevoegdheden in de gehele Unie op basis van en binnen de nationale
rechtstelsels van de lidstaten.
Parallel daarmee zorgt het voorstel betreffende de hervorming van Eurojust ervoor dat het Europees
openbaar ministerie na zijn oprichting een beroep zal kunnen doen op Eurojust voor de bestrijding
van fraude die de Unie schaadt.
In deze nieuwe verordening blijven de onderdelen die bij het beheer en de werking van Eurojust
doeltreffend zijn gebleven behouden, en worden tevens de werking en de structuur van Eurojust in
overeenstemming gebracht met het Verdrag van Lissabon. De verordening vergroot ook de
democratische legitimiteit van Eurojust: het Europees Parlement en de nationale parlementen zullen
in de toekomst meer worden betrokken bij de evaluatie van de werkzaamheden van Eurojust.
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BINNENLANDSE ZAKEN
Cepol
De Raad heeft een politiek akkoord bereikt over een voorlopige regeling om de zetel van de
Europese Politieacademie (Cepol) in een andere lidstaat onder te brengen. De Raad kwam overeen
dat Cepol na zijn vertrek uit Bramshill (Verenigd Koninkrijk) in Boedapest (Hongarije) zal worden
ondergebracht. Er moet zo spoedig mogelijk een wetgevingshandeling volgen.
Het Verenigd Koninkrijk heeft Cepol schriftelijk meegedeeld dat het de zetel van Cepol niet langer
op zijn grondgebied wenst. Wil Cepol operationeel blijven, dan moet een regeling worden getroffen
in afwachting van de onderhandelingen over het Commissievoorstel voor een nieuwe verordening
betreffende Europol en Cepol.
De Europese Politieacademie (Cepol) is een agentschap van de Europese Unie, dat in 2005 is
opgericht 1. De opdracht van Cepol bestaat erin hoge leidinggevende politiefunctionarissen van de
politiemachten in Europa samen te brengen - hoofdzakelijk om de ontwikkeling van een netwerk te
steunen - en via opleiding en onderzoek grensoverschrijdende samenwerking in verband met
misdaadbestrijding en handhaving van de openbare orde en veiligheid aan te moedigen.
Vraagstukken in verband met het vrije verkeer van personen
De Raad heeft nota genomen van het tussentijdse verslag van de Commissie over de belangrijkste
bevindingen van de analyse van door de lidstaten verstrekte informatie over vraagstukken in
verband met het vrije verkeer van personen en heeft de Commissie verzocht de bewijs- en
gegevensvergaring in nauwe samenwerking met de lidstaten voort te zetten.
De Commissie heeft de Raad meegedeeld dat uit de reeds ontvangen voorlopige gegevens geen
feitelijk bewijs van wijdverbreid misbruik van het recht van vrij verkeer blijkt noch bewijs dat grote
aantallen EU-burgers in andere lidstaten sociale voordelen en sociale bijstand zouden aanvragen.
De meeste EU-burgers verhuizen naar een andere lidstaat om er te werken.
De Commissie heeft voorgesteld dat misbruik, waar het zich voordoet, per geval en binnen het
bestaande rechtskader wordt aangepakt. Zij heeft ook een reeks acties ter versterking van de
bestaande instrumenten voorgesteld:
–

bestrijding van schijnhuwelijken (voorbereiding van een handboek);

–

verduidelijking van het begrip "vaste woon- of verblijfplaats" (voorbereiding van
richtsnoeren);

1

Besluit 2005/681/JBZ van de Raad van 20 september 2005

14149/13

10

NL

7 en 8 oktober 2013
–

per 1/1/2014, toewijzing van 20% van het Europees Sociaal Fonds (ESF) aan sociale
inclusie;

–

het geld daarheen krijgen waar het nodig is (organisatie van een workshop met de lidstaten
over de aanwending van geld uit het ESF);

–

voorzien in de behoeften van de plaatselijke overheden (organisatie, in het voorjaar van
2014, van een conferentie met burgemeesters over de ontwikkeling van het recht van vrij
verkeer en de ontwikkeling van een online-instrument over het recht van vrij verkeer).

Alle lidstaten waren het erover eens dat het vrije personenverkeer een fundamenteel recht van alle
EU-burgers is, dat moet worden gehandhaafd en gesteund. Zij waren het er ook over eens dat
misbruik moet worden bestreden.
In april 2013 hebben de ministers van Binnenlandse Zaken van Oostenrijk, Duitsland, Nederland en
het Verenigd Koninkrijk in een brief aan het voorzitterschap een aantal vraagpunten betreffende het
vrije verkeer van EU-burgers binnen de Unie voorgelegd.
De Raad heeft deze vraagpunten in juni 2013 besproken en de Commissie verzocht de toepassing
van de regels inzake het vrije personenverkeer te onderzoeken en richtsnoeren te geven in verband
met het bestrijden van misbruik van deze regels, en aan de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken
uiterlijk in oktober 2013 een tussentijds rapport, en in december 2013 een eindrapport voor te
leggen.
Syrië: bescherming van vluchtelingen, laatste ontwikkelingen
De Raad heeft een diepgaande bespreking over de situatie in Syrië gehouden, met bijzondere
aandacht voor de bescherming van vluchtelingen.
De hoge vertegenwoordiger en vertegenwoordigers van de Commissie, EASO en Frontex hebben
de meest recente ontwikkelingen ter kennis van de ministers gebracht. Gezien de verslechterende
situatie herinnerde de Raad aan de belofte van de EU om de hulp aan de betrokken bevolkingsgroepen in Syrië en in de buurlanden op te voeren.
De Raad was ingenomen met de vooruitgang bij het instellen van een regionaal beschermingsprogramma en verzocht de Commissie haar belangrijke werkzaamheden voort te zetten.
Daarnaast nam de Raad nota van het verslag over de bevindingen van de door de Commissie in
samenwerking met EASO en Frontex georganiseerde onderzoeksmissie die naar Bulgarije, Cyprus
en Griekenland is gezonden om in die lidstaten de migratiedruk, vooral vanuit Syrië, en de
mogelijke ontwikkeling ervan in ogenschouw te nemen.
De Raad zal in de volgende zitting op dit punt terugkomen.
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Recente gebeurtenissen bij Lampedusa
De Raad heeft nota genomen van de door de Italiaanse minister meegedeelde informatie over het
tragische ongeval voor de kust van het eiland Lampedusa, en betuigt zijn oprechte medeleven aan
de familie van de slachtoffers.
De ministers hebben van gedachten gewisseld over de acties die noodzakelijk zijn om dergelijke
tragedies te vermijden. Overeenkomstig het voorstel van Italië zal op zeer korte termijn met de
Commissie een taskforce worden bijeengeroepen die bepaalt over welke middelen de EU beschikt,
en hoe deze efficiënter kunnen worden ingezet.
Eerste "Annual Relocation Forum"
De Raad heeft nota genomen van de informatie van de Commissie over de resultaten van het eerste
"Annual Relocation Forum", op 25 september 2013 in Brussel.
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Diversen
De Raad is ingelicht over de stand van zaken betreffende een aantal wetgevingsvoorstellen,
waaronder:
–

het Europees onderzoeksbevel;

–

de richtlijn betreffende de confiscatie van opbrengsten van misdrijven;

–

het meerjarig financieel kader (MFK) voor het programma "Rechten, gelijkheid en
burgerschap" en het programma "Justitie" voor de periode 2014-2020.

De hoge vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid lichtte de
ministers in over civiele crisisbeheersing en over de band tussen interne en externe veiligheid, met
het oog op de discussie die tijdens de Europese Raad van december over veiligheid en defensie zal
worden gevoerd.
De Finse en de Poolse delegatie presenteerden het resultaat van de informele bijeenkomst van de
ministers van Binnenlandse Zaken van de Schengenlanden met landbuitengrenzen, die op 12 en
13 september 2013 in Finland heeft plaatsgevonden.
De Griekse delegatie verstrekte informatie over de uitvoering van het Herzien nationaal actieplan
van Griekenland inzake hervorming van het asielstelsel en migratiebeheer.
*
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Oostelijk Partnerschap - Ministeriële bijeenkomst inzake justitie en binnenlandse zaken
Maandagmiddag en dinsdagochtend zijn de EU-ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken
bijeengekomen met hun tegenhangers van het Oostelijk Partnerschap om de samenwerking en
toekomstige werkzaamheden ter zake te bespreken.
Op maandag bespraken de ministers van Justitie vraagstukken in verband met justitiële
hervormingen, justitiële samenwerking en recente ontwikkelingen in de wetgeving en het beleid
op het gebied van justitie. Op dinsdag bespraken de ministers van Binnenlandse zaken vraagstukken
in verband met de bestrijding van corruptie, de bestrijding van georganiseerde en grensoverschrijdende criminaliteit, cybercriminaliteit, alsook migratie en mobiliteit.
De bijeenkomst mondde uit in een gezamenlijke verklaring over de belangrijkste resultaten van de
lopende samenwerking en de toekomstige werkzaamheden op het gebied van justitie en
binnenlandse zaken (14558/13). De gezamenlijke verklaring zal worden gebruikt als uitgangspunt
bij de voorbereiding van de derde top van het Oostelijk Partnerschap, die zal plaatsvinden op 28 en
29 november 2013 in Vilnius.
Het Oostelijk Partnerschap is door de Unie gelanceerd tijdens een top met de oostelijke Europese
partners op 7 mei 2009 in Praag. Het heeft een ambitieus stappenplan uitgewerkt voor diepere
bilaterale en multilaterale relaties met Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Georgië, de Republiek
Moldavië, en Oekraïne.

14149/13

14

NL

7 en 8 oktober 2013
ANDERE GOEDGEKEURDE PUNTEN
JUSTITIE EN BINNENLANDSE ZAKEN
Recht op toegang tot een advocaat
De Raad heeft een richtlijn over het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures
(PE-CONS 40/13) aangenomen.
Voor meer informatie: 14440/13.
Schengengovernance
De Raad heeft de wetgevingsvoorstellen inzake Schengengovernance aangenomen, met name een
verordening betreffende de instelling van een evaluatie- en toezichtmechanisme voor de controle
van de toepassing van het Schengenacquis (10597/13), en een wijziging van de Schengengrenscode
wat betreft de regels voor het tijdelijk herinvoeren, in uitzonderlijke omstandigheden, van het
grenstoezicht aan de binnengrenzen (PE-CONS 30/13).
Voor meer informatie: 14441/13.
Controle van nieuwe psychoactieve stoffen
De Raad heeft overeenkomstig Besluit 2005/387/JBZ inzake de uitwisseling van informatie, de
risicobeoordeling en de controle ten aanzien van nieuwe psychoactieve stoffen 1 een besluit
betreffende het onderwerpen van 5-(2-aminopropyl)indool aan controlemaatregelen vastgesteld
(13590/13). De Raad heeft voorts de bekendmaking van het besluit in het Publicatieblad gelast.
Zie ook de website van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving
(EMCDDA) (http://www.emcdda.europa.eu)
Europees justitieel netwerk (EJN) en e-Justice - conclusies van de Raad
De Raad heeft conclusies aangenomen over de samenwerking tussen de website van het Europees
justitieel netwerk (EJN) in strafzaken en e-Justice (13407/13).

1
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Kaapverdië - Overnameovereenkomst en overeenkomst inzake de versoepeling van de afgifte
van visa
De Raad heeft een besluit vastgesteld betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de
Europese Unie en de Republiek Kaapverdië inzake de overname van personen die zonder
vergunning op het grondgebied verblijven (13569/13)
Deze overeenkomst heeft voornamelijk ten doel om, op basis van wederkerigheid, snelle en
doeltreffende procedures voor de identificatie en de veilige en ordelijke overdracht van die
personen vast te stellen.
De overnameovereenkomst is op 18 april 2013 in Brussel door de Europese Unie en Kaapverdië
ondertekend. Het Europees Parlement heeft op 11 september 2013 zijn goedkeuring gehecht aan de
sluiting van de overeenkomst.
Parallel met de overnameovereenkomst heeft de Raad een besluit vastgesteld betreffende de sluiting
van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Kaapverdië inzake de versoepeling
van de afgifte van visa (13594/13).
De overeenkomst maakt het eenvoudiger en goedkoper voor Kaapverdische burgers, met name voor
wie vaak reist, om een visum voor kort verblijf te verkrijgen, waarmee zij naar en vrijelijk binnen
de EU kunnen reizen.
De overeenkomst betreffende de versoepeling van de afgifte van visa is ondertekend op 26 oktober
2012. Het Europees Parlement heeft op 11 september 2013 zijn goedkeuring gehecht aan de sluiting
van de overeenkomst.
Een overnameovereenkomst gaat gewoonlijk gepaard met een overeenkomst betreffende de
versoepeling van de afgifte van visa. De overeenkomsten worden van kracht op dezelfde dag
(op de eerste dag van de tweede maand volgend op de datum waarop de beide partijen elkaar
ervan in kennis stellen dat de interne procedures zijn voltooid), naar alle waarschijnlijkheid voor
eind 2013.
BEGROTING
Europees Sociaal Fonds - Verhoging voor Frankrijk, Italië en Spanje*
De Raad heeft zijn standpunt vastgesteld betreffende het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7
voor 2013, houdende goedkeuring van een verhoging van het Europees Sociaal Fonds met 150
miljoen euro in vastleggingskredieten ten bate van Frankrijk, Italië en Spanje (14052/13). Het extra
bedrag heeft tot doel de drie lidstaten te helpen bij de bestrijding van jongerenwerkloosheid,
armoede en sociale uitsluiting. Dit was overeengekomen als onderdeel van de onderhandelingen
over het meerjarig financieel kader (MFK) 2014-2020 van de EU in de marge van de Europese
Raad van 27 en 28 juni 2013.
De Raad heeft ook zijn goedkeuring gehecht aan een ontwerpbesluit waarbij het flexibiliteitsinstrument wordt aangesproken voor een bedrag van 134 miljoen euro; de resterende
16 miljoen euro wordt gefinancierd binnen de marge onder het MFK-plafond.
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ECONOMISCHE EN FINANCIËLE ZAKEN
Btw-voorschriften - Plaats van een dienst
De Raad heeft een verordening tot wijziging van de btw-voorschriften wat betreft de plaats van een
dienst voor telecommunicatiediensten, omroepdiensten en elektronische diensten, vastgoeddiensten
en de distributie van toegangsbewijzen voor culturele, artistieke, sportieve, wetenschappelijke,
onderwijs-, amusements- of soortgelijke evenementen vastgesteld (11543/13).
HANDELSPOLITIEK
WTO-ontheffing: Republiek Moldavië
De Raad heeft een besluit vastgesteld waarbij met betrekking tot het verzoek om een verlenging, tot
en met 31 december 2015, van de WTO-ontheffing inzake de door de Europese Unie aan de
Republiek Moldavië verleende aanvullende autonome handelspreferenties voor producten van
oorsprong uit dat land, het standpunt van de EU in de Algemene Raad van de Wereldhandelsorganisatie gunstig is.
EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE
Financiële bijdragen aan de economische en sociale cohesie - IJsland, Liechtenstein en
Noorwegen
De Raad heeft de Commissie gemachtigd onderhandelingen te openen voor een internationale
overeenkomst over de toekomstige financiële bijdragen van de EVA-EER-staten (IJsland,
Liechtenstein en Noorwegen) aan de economische en sociale cohesie in de Europese Economische
Ruimte (12239/13).
DOUANE-UNIE
Overeenkomst betreffende douane-unie en samenwerking tussen de EU en San Marino Toetreding van Kroatië tot de EU
De Raad heeft ingestemd met de ondertekening en voorlopige toepassing van een protocol bij de
overeenkomst tussen de EU en San Marino betreffende samenwerking en een douane-unie, om
rekening te houden met de toetreding van Kroatië tot de EU op 1 juli 2013 (13243/13).
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LANDBOUW
Informatienet inzake landbouwbedrijfsboekhoudingen
De Raad heeft een wijziging van Verordening nr. 1217/2009 van de Raad tot oprichting van een
boekhoudkundig informatienet betreffende de inkomens en de bedrijfseconomische positie van de
landbouwbedrijven in de EU vastgesteld (32/13).
De wijziging is hoofdzakelijk bedoeld om de uitvoeringsbevoegdheden van de Commissie in de
huidige Verordening 1217/2009 betreffende het Informatienet inzake landbouwbedrijfsboekhoudingen (ILB) af te stemmen op de differentiatie tussen gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden van de Commissie die zijn ingevoerd bij de artikelen 290 en 291 van het Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).
ILB is een instrument voor het evalueren van de inkomsten van landbouwbedrijven en van de
invloed van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Het concept van ILB is voor het eerst
naar voren gebracht in 1965. Het bestaat in een jaarlijkse enquête door de lidstaten. De diensten die
verantwoordelijk zijn voor de werking van het ILB verzamelen ieder jaar de boekhoudkundige
gegevens van een steekproef van landbouwbedrijven in de EU. Het ILB, dat is afgeleid van
nationale onderzoeken, is de enige geharmoniseerde bron van micro-economische data, waarbij dus
in alle lidstaten dezelfde boekhoudkundige beginselen gelden. De bedrijven worden geselecteerd
voor deelname aan de enquête op basis van steekproefplannen die op het niveau van elke regio in de
EU zijn opgesteld. In de enquête komen niet alle landbouwbedrijven in de EU aan bod, alleen die
welke vanwege hun omvang als commercieel te beschouwen zijn. De toegepaste methode heeft tot
doel te zorgen voor representatieve gegevens voor drie dimensies: regio, economische bedrijfsomvang en productierichting. Geaggregeerde data van ILB zijn terug te vinden in de desbetreffende
door de Commissie gepubliceerde database.
VISSERIJ
Partnerschap tussen de EU en São Tomé - Onderhandelingen over een overeenkomst en een
protocol
De Raad heeft een besluit vastgesteld waarbij de Commissie wordt gemachtigd om namens de EU
onderhandelingen te openen over een nieuw protocol bij de partnerschapsovereenkomst inzake
visserij met de Democratische Republiek São Tomé e Príncipe.
Het huidige protocol loopt af op 12 mei 2014. Het nieuwe protocol tussen de EU en São Tomé e
Príncipe moet in overeenstemming zijn met de conclusies van de Raad van 19 maart 2012 wat
betreft de Commissiemededeling van 13 juli 2011 over de externe dimensie van het
gemeenschappelijk visserijbeleid.
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GEZONDHEID
Grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid*
De Raad heeft een besluit vastgesteld dat tot doel heeft de capaciteiten en de structuren van de EU
voor een doeltreffende reactie op ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid te
versterken (29/13 + 14035/13 ADD 1 REV 1). De vaststelling volgde op een akkoord in eerste
lezing met het Europees Parlement.
Het besluit heeft betrekking op ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid,
zoals bedreigingen van biologische oorsprong (bv. overdraagbare ziekten zoals de H1N1-pandemie
van 2009, biotoxinen, de uitbraak van E.coli in 2011), chemische oorsprong, onbekende oorsprong
en ecologische oorsprong (zoals de vulkanische aswolk in 2010).
Voor meer informatie: (9610/13).
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