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Bij brief van 21 mei 2003 heeft de Helleense Republiek het secretariaat-generaal van de Raad een 

initiatief toegezonden met het oog op de aanneming van de in hoofde genoemde verordening van de 

Raad, die gebaseerd is op de artikelen 63, onder b), en 66 van het Verdrag tot oprichting van de 

Europese Gemeenschap. 

 

Op grond van artikel 19, lid 7, onder g) en h), van het reglement van orde besloot het Comité van 

permanente vertegenwoordigers in de vergadering van 4 juni 2003 dit initiatief bekend te maken in 

het Publicatieblad 
1
 en het Europees Parlement te raadplegen. 

                                                 
1
  PB C 140 van 14.6.2003, blz. 12. 
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In afwachting van het advies van het Europees Parlement bereikte de Raad Justitie en Binnenlandse 

Zaken in zijn zitting van 2 en 3 oktober 2003 een algemene oriëntatie over de in hoofde genoemde 

ontwerp-verordening van de Raad, zoals vervat in 13224/03 CIREFI 45 FRONT 136 COMIX 594. 

Een ontwerp-verklaring van de Raad en een verklaring van de Commissie, die op het tijdstip van 

aanneming van deze verordening moeten worden aangenomen, werden bij de ontwerp-verordening 

gevoegd. 

 

Het Europees Parlement bracht op 18 november 2003 advies uit. Het CIBGGI besprak dat advies in 

zijn vergadering van 8 december 2003 en bereikte overeenstemming over de tekst van de in hoofde 

genoemde ontwerp-verordening van de Raad, zoals vervat in 15813/03 CIREFI 60 FRONT 178 

COMIX 749 (door de juristen/vertalers bijgewerkte tekst). 

 

Het Comité van permanente vertegenwoordigers wordt verzocht deze overeenstemming te 

bevestigen en de Raad in overweging te geven, de in hoofde genoemde ontwerp-verordening, zoals 

vervat in 15813/03 CIREFI 60 FRONT 178 COMIX 749, en de bij de ontwerp-verordening 

gevoegde ontwerp-verklaring van de Raad en de verklaring van de Commissie, als A-punt op de 

agenda van zijn zitting op 19 februari 2004 aan te nemen. 
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