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Voornaamste resultaten van de Raadszitting 

De ministers van Binnenlandse Zaken hebben twee besluiten betreffende de instelling, de werking 
en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) aangenomen. 
Bij deze besluiten wordt de datum van toepassing van Besluit 2007/533/JBZ en Verordening 
1987/2006 vastgesteld op 9 april 2013. 

De Raad heeft een bespreking gehouden over de stand van zaken betreffende de volledige 
toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis in de Republiek Bulgarije en in Roemenië. 

De ministers hebben geluisterd naar een presentatie door de Commissie van haar "Pakket Slimme 
Grenzen", dat op 28 februari 2013 is ingediend. Met dit pakket wordt beoogd nieuwe technologie te 
gebruiken voor het bespoedigen, vergemakkelijken en versterken van grenscontroleprocedures voor 
vreemdelingen die naar de EU reizen. 

Voorts is de Raad door de coördinator voor terrorismebestrijding, de Commissie en de Europese 
Dienst voor extern optreden geïnformeerd over de veiligheidssituatie in de Sahel/Maghreb en de 
gevolgen daarvan voor de interne veiligheid van de EU. 

Het Gemengd Comité (de EU plus Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland) heeft zich in 
de marge van de Raadszitting gebogen over twee besluiten betreffende de instelling, de werking en 
het gebruik van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) en een 
bespreking gehouden over de stand van zaken betreffende de volledige toepassing van de 
bepalingen van het Schengenacquis in de Republiek Bulgarije en in Roemenië. Voorts heeft het 
comité nota genomen van de presentatie door de Commissie van haar "Pakket Slimme Grenzen".  

De ministers van Justitie hebben een oriënterend debat gehouden over het voorstel voor een 
verordening tot vaststelling van een algemeen EU-kader voor gegevensbescherming. Zij hadden 
het vooral over de implementatie van een risicogebaseerde aanpak in de verordening en over de eis 
inzake flexibiliteit voor de openbare sector. 

Voorts hebben de ministers, na de presentatie door de Commissie, voor het eerst van gedachten 
gewisseld over het recente voorstel voor een richtlijn betreffende de strafrechtelijke bescherming 
van de euro en andere munten tegen valsemunterij. 
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Ten slotte hebben de ministers de compromistekst bevestigd van het met het Europees Parlement 
bereikte akkoord over de verordening inzake de wederzijdse erkenning van beschermings-
maatregelen in burgerlijke zaken op verzoek van de persoon die in gevaar is, waardoor de rechten 
van slachtoffers zullen worden versterkt. 

Tot de belangrijke punten die zonder debat zijn aangenomen (A-punten), behoort een verordening 
waarbij wordt bepaald dat, als algemene regel, alleen de elektronische editie van het 
Publicatieblad van de EU authentiek is en rechtsgevolgen heeft. 
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1  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 
internetsite van de Raad en is ook verkrijgbaar bij de Persdienst. 
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DEELNEMERS 

België: 
mevrouw Joëlle MILQUET vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken 
mevrouw Annemie TURTELBOOM minister van Justitie 
mevrouw Maggie DE BLOCK staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en 

Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister 
van Justitie 

Bulgarije: 
de heer Tsvetan TSVETANOV viceminister-president en minister van Binnenlandse 

Zaken 
mevrouw Diana KOVATCHEVA minister van Justitie 

Tsjechië: 
de heer Jan KUBICE minister van Binnenlandse Zaken 
de heer Martin POVEJŠIL permanent vertegenwoordiger 

Denemarken: 
de heer Morten BØDSKOV minister van Justitie 

Duitsland: 
de heer Hans-Peter FRIEDRICH minister van Binnenlandse Zaken 
de heer Ole SCHRÖDER parlementair staatssecretaris, toegevoegd aan de minister 

van Binnenlandse Zaken 
de heer Max STADLER parlementair staatssecretaris, toegevoegd aan de minister 

van Justitie 

Estland: 
de heer Ken-Marti VAHER minister van Binnenlandse Zaken 
de heer Hanno PEVKUR minister van Sociale Zaken 

Ierland: 
de heer Alan SHATTER minister van Justitie en Gelijke Kansen; minister van 

Defensie 

Griekenland: 
de heer Nikolaos DENDIAS minister van Openbare Orde en Burgerbescherming 
de heer Konstantinos KARAGOUNIS viceminister van Justitie, Transparantie en Mensenrechten 

Spanje: 
de heer Jorge FERNÁNDEZ DIAZ minister van Binnenlandse Zaken 
de heer Alberto RUIZ-GALLARDÓN JIMÉNEZ minister van Justitie 

Frankrijk: 
mevrouw Christiane TAUBIRA grootzegelbewaarder, minister van Justitie  
de heer Philippe ETIENNE permanent vertegenwoordiger 

Italië: 
mevrouw Anna Maria CANCELLIERI minister van Binnenlandse Zaken 
de heer Ferdinando NELLI FEROCI permanent vertegenwoordiger 

Cyprus: 
de heer Kornelios KORNELIOU permanent vertegenwoordiger 

Letland: 
de heer Rihards KOZLOVSKIS minister van Binnenlandse Zaken 
de heer Jānis BORDĀNS minister van Justitie  

Litouwen: 
de heer Dailis Alfonsas BARAKAUSKAS minister van Binnenlandse Zaken 
de heer Juozas BERNATONIS minister van Justitie 
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Luxemburg: 
de heer François BILTGEN minister van Justitie, minister van Ambtenarenzaken en 

Administratieve Hervorming, minister van Hoger 
Onderwijs en Onderzoek, minister van Communicatie en 
Media, minister van Eredienst 

de heer Christian BRAUN permanent vertegenwoordiger 

Hongarije: 
de heer Tibor NAVRACSICS viceminister-president, minister van Ambtenarenzaken en 

Justitie 
de heer Károly KONTRÁT parlementair staatssecretaris, ministerie van Binnenlandse 

Zaken 

Malta: 
mevrouw Marlene BONNICI permanent vertegenwoordiger 

Nederland: 
de heer Ivo OPSTELTEN minister van Veiligheid en Justitie 
de heer Fred TEEVEN staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 

Oostenrijk: 
mevrouw Johanna MIKL-LEITNER minister van Binnenlandse Zaken 
mevrouw Beatrix KARL minister van Justitie 

Polen: 
de heer Piotr STACHAŃCZYK staatssecretaris, ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Bestuurszaken 
de heer Michal KRÓLIKOWSKI onderstaatssecretaris, ministerie van Justitie 

Portugal: 
de heer Miguel MACEDO minister van Binnenlandse Zaken 
de heer Fernando SANTO staatssecretaris, belast met het Beheer van de 

Eigendommen en Uitrustingen van het ministerie van 
Justitie 

Roemenië: 
de heer Radu STROE minister van Binnenlandse Zaken  
mevrouw Mona Maria PIVNICERU minister van Justitie 

Slovenië: 
mevrouw Mojca KUCLER DOLINAR staatssecretaris  
de heer Robert MAROLT staatssecretaris  

Slowakije: 
de heer Robert KALIŇÁK viceminister-president en minister van Binnenlandse 

Zaken 
mevrouw Monika JANKOVSKÁ staatssecretaris, ministerie van Justitie 

Finland: 
mevrouw Päivi RÄSÄNEN minister van Binnenlandse Zaken 
mevrouw Anna-Maja HENRIKSSON minister van Justitie 

Zweden: 
mevrouw Beatrice ASK minister van Justitie 
de heer Martin VALFRIDSSON staatssecretaris 

Verenigd Koninkrijk: 
de heer Chris GRAYLING Lord Chancellor, minister van Justitie 
mevrouw Theresa MAY minister van Binnenlandse Zaken 
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Commissie: 
mevrouw Viviane REDING vicevoorzitter 
mevrouw Cecilia MALMSTRÖM lid 

 

De regering van de toetredende staat was als volgt vertegenwoordigd: 

Kroatië: 
de heer Orsat MILJENIĆ minister van Justitie 
de heer Vladimir DROBNJAK permanent vertegenwoordiger 
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BESPROKEN PUNTEN 

Pakket Slimme Grenzen 

De Raad heeft geluisterd naar een presentatie door de Commissie van haar "Pakket Slimme 
Grenzen", dat op 28 februari 2013 is ingediend. Met dit pakket wordt beoogd nieuwe technologie te 
gebruiken voor het bespoedigen, vergemakkelijken en versterken van grenscontroleprocedures voor 
vreemdelingen die naar de EU reizen. Het bestaat uit drie verordeningsvoorstellen, respectievelijk: 

– tot instelling van een inreis-uitreissysteem (EES) voor de registratie van inreis- en 
uitreisgegevens van onderdanen van derde landen die de buitengrenzen van de Europese 
Unie overschrijden; dit systeem zal de tijd en plaats van in- en uitreis registreren van 
onderdanen van derde landen die naar de EU reizen. Het systeem zal de duur van het 
toegestaan kort verblijf elektronisch berekenen en aldus het huidige manuele systeem 
vervangen; 

– tot instelling van een programma voor geregistreerde reizigers (RTP), dat het bepaalde 
groepen frequente reizigers uit derde landen (zoals zakenreizigers, werknemers met een 
arbeidscontract van korte duur, onderzoekers en studenten) mogelijk zal maken de EU 
binnen te komen via vereenvoudigde grenscontroles; 

– tot wijziging van de Schengengrenscode in verband met het gebruik van het EES en het 
RTP. 

Het Pakket Slimme Grenzen heeft ten doel het passeren van de buitengrenzen van de EU te 
vergemakkelijken voor personen uit derde landen die vaak naar de EU reizen, de veiligheid van 
de EU te vergroten en bij te dragen tot een beter toezicht op grensoverschrijdingen.  

De Raad heeft zijn voorbereidende instanties verzocht te beginnen met de bespreking van deze 
voorstellen.  
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SIS II 

De Raad heeft twee besluiten betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het 
Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) vastgesteld. Bij deze besluiten 
wordt de datum van toepassing van Besluit 2007/533/JBZ1 (6840/1/13 REV 1) en 
Verordening 1987/20062 (6841/1/13 REV 1) vastgesteld op 9 april 2013. 

Het Schengeninformatiesysteem (SIS) is een gegevensbank die wordt gedeeld door de instanties 
voor grenscontrole en migratie en de rechtshandhavingsautoriteiten van de deelnemende landen. 
Het SIS bevat informatie over personen en verloren en gestolen voorwerpen. Voor het SIS gelden 
specifieke, bijzonder strikte gegevensbeschermingsregels. Het SIS is ingevoerd ter compensatie van 
het openstellen van de binnengrenzen in het kader van het Schengenakkoord, maar wordt tegelijk 
beschouwd als een vitaal veiligheidsmechanisme in de EU.  

SIS II is een meer geavanceerde versie van het systeem en zal verbeterde functies hebben, zoals 
het vermogen om biometrische gegevens te gebruiken, nieuwe soorten signaleringen, het vermogen 
om verschillende signaleringen te koppelen (zoals een signalering betreffende een persoon en 
een voertuig) en een faciliteit voor directe bevragingen. De gegevens zullen ook beter worden 
beschermd. SIS II wordt operationeel op 9 april 2013 en wordt een van de grootste IT-systemen ter 
wereld op dit gebied. Het bestaat uit drie onderdelen: een centraal systeem, de nationale systemen 
van de lidstaten van de EU en een communicatie-infrastructuur (netwerk) tussen het centrale 
systeem en de nationale systemen.  

Uitbreiding van Schengen: Bulgarije en Roemenië 

De Raad heeft een bespreking gehouden over de stand van zaken betreffende de volledige 
toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis in de Republiek Bulgarije en in Roemenië. 
Het voorzitterschap sloot het debat als volgt af: 

de Raad is teruggekomen op de kwestie van de toetreding van Roemenië en Bulgarije tot Schengen, 
zoals de Europese Raad in december 2012 had gevraagd. 

Hij herinnerde aan het resultaat van de bijeenkomst van de Europese Raad in december 2012 en aan 
alle desbetreffende conclusies van eerdere bijeenkomsten van de Europese Raad en zittingen van de 
Raad JBZ. 

De Raad heeft besloten deze kwestie voor eind 2013 opnieuw te bespreken om te zien wat de 
verdere stappen zijn voor de aanpak in twee fasen.  

                                                 

1 PB L 205 van 7.8.2007.  
2 PB L 381 van 28.12.2006.  
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Veiligheidssituatie in de Sahel/Maghreb 

De Raad heeft na een gezamenlijke presentatie door de coördinator voor terrorismebestrijding, de 
Commissie en de Europese Dienst voor extern optreden, de gevolgen op veiligheidsgebied van de 
situatie in de Sahel/Maghreb besproken.  

De bespreking was geconcentreerd op vijf belangrijke punten: de buitenlandse strijders, de 
bescherming van kritieke infrastructuur, de beveiliging van de luchtvaart in verband met de Sahel, 
de preventie van radicalisering en ontvoering voor losgeld.  

De Raad heeft de betrokken actoren van de EU opgedragen snel werk te maken van de voorstellen 
van de coördinator voor terrorismebestrijding en heeft deze verzocht in oktober een verslag over de 
uitvoering ervan in te dienen bij de Raad. De Raad heeft ook beklemtoond dat de synergieën tussen 
de GBVB- en JBZ-instrumenten geoptimaliseerd moeten worden.  

Gegevensbescherming 

De Raad heeft een oriënterend debat over het voorstel voor een verordening tot vaststelling van een 
algemeen EU-kader voor gegevensbescherming gehouden op basis van een voortgangsverslag van 
het voorzitterschap (6607/1/13). Dit document vormt een follow-up van de instructies die de Raad 
Justitie en Binnenlandse Zaken in zijn decemberzitting heeft gegeven met betrekking tot twee 
vraagstukken, namelijk bezien of de verordening meer op een risicogebaseerde aanpak kan worden 
geënt en nagaan of en hoe de verordening voldoende flexibiliteit voor de openbare sector kan 
bieden.  

Het voorzitterschap heeft besloten dat de technische werkzaamheden in de volgende zin moeten 
worden voortgezet: 

– de voor de verwerking verantwoordelijken moeten verplicht worden om vooraf overleg te 
plegen met de toezichthoudende autoriteit wanneer uit hun risicobeoordeling blijkt dat de 
voorgenomen verwerkingen waarschijnlijk een hoog specifiek risico met zich mee zullen 
brengen. Er moet verder worden gewerkt aan de vaststelling van de toepasselijke criteria; 

–  de aanwijzing van een functionaris voor gegevensbescherming moet facultatief zijn;  

– de verplichtingen van de voor de verwerking verantwoordelijke kunnen worden verlicht in 
gevallen waarin op vrijwillige basis een gegevensbeschermingsfunctionaris wordt 
aangewezen; 
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– de toepassing van goedgekeurde gedragscodes en het gebruik van goedgekeurde 
certificeringsmechanismen voor gegevensbescherming moeten worden gestimuleerd door 
koppelingen met het risicobeoordelingsproces; er moet verder aan de risicogebaseerde 
aanpak worden gewerkt door het nader uitwerken van criteria aan de hand waarvan de voor 
de verwerking verantwoordelijke en de verwerker risiconiveaus kunnen onderscheiden en 
door het doen van verder onderzoek naar het gebruik van pseudonieme gegevens; 

– er moet verder worden gezocht naar flexibiliteit voor de publieke sector in verband met 
artikel 6, lid 3, alsook andere onderdelen van de ontwerpverordening, met dien verstande 
dat pas na die besprekingen kan worden beoordeeld of de verordening in de voor de 
openbare sector van de lidstaten vereiste flexibiliteit kan voorzien. 

Bescherming van de euro tegen namaak 

De Raad heeft na de presentatie door de Commissie aan de hand van een nota van het 
voorzitterschap (6713/13) van gedachten gewisseld over het recente voorstel voor een richtlijn 
betreffende de strafrechtelijke bescherming van de euro en andere munten tegen valsemunterij.  

De meeste delegaties waren ingenomen met het voorstel, aangezien de schaal waarop de euro sinds 
de invoering ervan vervalst wordt, noopt tot een aanscherping van het strafrechtelijk kader van de 
EU. Verscheidene delegaties hadden evenwel bedenkingen bij de invoering van minimumstraffen, 
als vastgesteld in artikel 5, lid 4, onder a), van het voorstel. De Raad heeft zijn voorbereidende 
instanties opgedragen te starten met de besprekingen over dit voorstel. 

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 naar deze delicten te verbeteren. 

Beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken 

De Raad heeft de compromistekst bevestigd van het met het Europees Parlement bereikte akkoord 
over de verordening inzake de wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke 
zaken op verzoek van de persoon die in gevaar is (10613/11).  

Deze verordening strekt ertoe de rechtspositie van slachtoffers te verbeteren door een rechtskader 
op te zetten om dankzij een doeltreffend erkenningsmechanisme het vrije verkeer van alle in een 
lidstaat getroffen beschermingsmaatregelen in de gehele EU te waarborgen.  

Voor meer informatie, zie persmededeling 7285/13. 
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Diversen 

De Raad is geïnformeerd over de stand van zaken in een aantal wetgevingsdossiers, namelijk: 

– de twee in behandeling zijnde wetgevingsvoorstellen met betrekking tot het 
gemeenschappelijk Europees asielstelsel (CEAS), namelijk de richtlijn over de asiel-
procedures en de Eurodac-verordening. Beide dossiers zitten in de slotfase van de onder-
handelingen met het Europees Parlement. Punten die nog moeten worden opgelost tijdens 
de onderhandelingen, betreffen: speciale procedures voor niet-begeleide minderjarigen 
en slachtoffers van foltering, wat de richtlijn over de asielprocedures betreft en de voor-
waarden inzake de toegang van rechtshandhavingsinstanties tot Eurodac-gegevens, wat de 
Eurodac-verordening betreft; 

– de richtlijn betreffende personen die binnen een onderneming worden overgeplaatst en de 
richtlijn seizoenarbeiders. Het voorzitterschap wil over beide dossiers een akkoord in 
eerste lezing bereiken op basis van de door de Raad in 2012 vastgestelde mandaten; 

– het MFK Binnenlandse Zaken (Fonds voor asiel en migratie en Fonds voor interne 
veiligheid - politie); 

– de richtlijn betreffende het recht op toegang tot een advocaat; 

– het Europees onderzoeksbevel;  

– de richtlijn betreffende de confiscatie van opbrengsten van misdrijven; 

– het MFK voor het programma "Rechten, gelijkheid en burgerschap" voor de periode 
2014-2020. 

Voorts heeft de Commissie de ministers ingelicht over het resultaat van de Conferentie op 
hoog niveau "Lokale actoren in staat stellen gewelddadig extremisme tegen te gaan", die op 
29 januari 2013 te Brussel is gehouden, en over de onderhandelingen met het oog op de oprichting 
van een partnerschap voor mobiliteit EU-Marokko. 

De Spaanse delegatie heeft een voorstel ingediend tot het instellen van een platform in Bogotá voor 
de uitwisseling van informatie over Transatlantische cocaïnehandel vanuit het Andesgebied naar 
Europa. 
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Gemengd Comité 

In de marge van de Raadszitting heeft het Gemengd Comité (de EU plus Noorwegen, IJsland, 
Liechtenstein en Zwitserland) de volgende onderwerpen besproken: 

SIS II 

Het comité heeft zich over twee besluiten betreffende de instelling, de werking en het gebruik van 
het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) gebogen. Bij deze besluiten wordt 
de datum van toepassing van Besluit 2007/533/JBZ1 en Verordening 1987/20062 vastgesteld op 
9 april 2013. 

Na de bespreking in het gemengd comité heeft de Raad de beide besluiten vastgesteld. Zie ook het 
desbetreffende punt hierboven. 

Toetreding van Roemenië en Bulgarije tot Schengen 

De Raad heeft een bespreking gehouden over de stand van zaken betreffende de volledige 
toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis in de Republiek Bulgarije en in Roemenië. 
Zie het desbetreffende punt hierboven. 

Pakket Slimme Grenzen 

Het Comité heeft geluisterd naar een presentatie door de Commissie van haar "Pakket Slimme 
Grenzen", dat op 28 februari 2013 is ingediend. Met dit pakket wordt beoogd nieuwe technologie te 
gebruiken voor het bespoedigen, vergemakkelijken en versterken van grenscontroleprocedures voor 
vreemdelingen die naar de EU reizen. Zie het desbetreffende punt hierboven. 

                                                 

1 PB L 205 van 7.8.2007.  
2 PB L 381 van 28.12.2006.  
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Diversen 

Het comité is geïnformeerd over de stand van zaken in een aantal wetgevingsdossiers, waaronder: 

– de wetgevingsvoorstellen in Schengenverband die thans in behandeling zijn, namelijk het 
Schengenevaluatiemechanisme en de Schengengrenscode;  

– de wijzigingen in Verordening 539/2001 (visumplicht - vrijstellingsmechanisme en 
wederkerigheidsmechanisme); 

– de verordening tot instelling van het Europees grensbewakingssysteem (Eurosur); 

– de technische wijzigingen aan de Schengengrenscode (Verordening 562/2006 en de 
Schengenovereenkomst); 

– het MFK Binnenlandse Zaken (horizontale verordening en fonds voor interne veiligheid - 
grenzen). 
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ANDERE GOEDGEKEURDE PUNTEN 

JUSTITIE EN BINNENLANDSE ZAKEN 

Controle van psychoactieve stoffen 

De Raad heeft een besluit aangenomen betreffende het onderwerpen van de nieuwe psychoactieve 
stof 4-methylamfetamine aan controlemaatregelen en strafrechtelijke sancties in de gehele Unie 
(6430/13). 

ALGEMENE ZAKEN 

Elektronische publicatie van het Publicatieblad van de EU 

De Raad heeft een verordening aangenomen waarbij wordt bepaald dat, als algemene regel, alleen 
de elektronische editie van het Publicatieblad van de EU authentiek is en rechtsgevolgen heeft 
(10222/5/11), zulks om een betere toegang tot de wetgeving te waarborgen. 

Cohesiebeleid 2014-2020 

De Raad heeft een vierde partiële algemene oriëntatie1 vastgesteld met betrekking tot een aantal 
elementen van het cohesiebeleid voor de periode 2014-2020 (5609/1/13 REV 1 + 5609/13 ADD 5  
REV 1)2. Hij heeft ook een algemene oriëntatie vastgesteld betreffende een Europese groepering 
voor territoriale samenwerking (5609/13 ADD 4 REV 1).  

Doel van het cohesiebeleid is de verschillen in ontwikkeling tussen de verschillende regio's in de 
EU te reduceren. 

De partiële algemene oriëntatie heeft betrekking op de volgende drie elementen: 

– de overwegingen, als vervat in 5609/13 ADD 1 REV 1 + COR 1. Dit deel van de partiële 
algemene oriëntatie gaat over het waarborgen van samenhang tussen de overwegingen en 
de wijzigingen met betrekking tot de artikelen waarover in eerdere partiële algemene 
oriëntaties overeenstemming is bereikt; 

                                                 

1 Een algemene oriëntatie is een politiek akkoord van de Raad in afwachting van de 
vaststelling door het Europees Parlement van een standpunt in eerste lezing. De algemene 
oriëntatie met betrekking tot het wetgevingspakket "cohesiebeleid" is partieel omdat een 
aantal elementen - met name de aan het cohesiebeleid te besteden bedragen en de voor-
waarden waaraan de verscheidene regio's moeten voldoen om in aanmerking te kunnen 
komen - buiten het bestek van de oriëntatie zijn gelaten. 

2 Het besluit werd genomen tijdens een zitting van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken. 
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– de bevoegdheidsdelegaties en de uitvoerings-, overgangs- en slotbepalingen als vervat in 
5609/13 ADD 2 REV 1. In dit verband moet ervoor worden gezorgd dat de formulering in 
de vijf cohesiebeleidsverordeningen (betreffende de gemeenschappelijke bepalingen, het 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, de Europese 
territoriale samenwerking en het Cohesiefonds) wordt gelijkgetrokken;  

– andere nog hangende artikelen, als vervat in 5609/13 ADD 3 REV 1. Dit deel bestrijkt met 
name een aantal definities. 

Europese groeperingen voor territoriale samenwerking (EGTS) zijn bedoeld om grens-
overschrijdende, transnationale en interregionale samenwerking te vergemakkelijken en te 
bevorderen. Anders dan in het cohesiebeleid voor de periode 2007-2013 wordt voorgesteld het 
geografische toepassingsgebied van EGTS uit te breiden tot landen en gebieden overzee en derde 
landen; momenteel kan een EGTS alleen binnen de EU worden opgericht.  

De partiële algemene oriëntatie en de algemene oriëntatie vullen de drie partiële algemene 
oriëntaties aan die respectievelijk zijn vastgesteld op 24 april (8925/12)1, 26 juni (11221/12)2 en 16 
oktober 2012 (14911/12)3.  

De vier partiële algemene oriëntaties en de algemene oriëntatie zijn vastgesteld volgens het beginsel 
dat er geen akkoord bestaat voordat over alles een akkoord bestaat; dit betekent dat ze het resultaat 
van de onderhandelingen met het Europees Parlement over andere onderhandelingsblokken of het 
meerjarig financieel kader voor de periode 2014-2020 onverlet laten. Het betekent ook dat ze 
gewijzigd kunnen worden als gevolg van die andere onderhandelingen. 

HANDELSPOLITIEK 

Antidumping - Roestvrijstalen bevestigingsmiddelen - Filipijnen - Maleisië en Thailand 

De Raad heeft een verordening vastgesteld tot uitbreiding van het bij verordening 2/2012 ingestelde 
antidumpingrecht op bepaalde roestvrijstalen bevestigingsmiddelen en delen daarvan van oorsprong 
uit de Volksrepubliek China tot bepaalde roestvrijstalen bevestigingsmiddelen en delen daarvan 
verzonden uit de Filipijnen, en tot beëindiging van het onderzoek betreffende de mogelijke 
ontwijking van bij die verordening ingestelde antidumpingmaatregelen door bepaalde roestvrij-
stalen bevestigingsmiddelen en delen daarvan verzonden uit Maleisië en Thailand (6411/13). 

                                                 

1 Deze partiële algemene oriëntatie betrof de volgende zes punten: programmering; ex-ante 
voorwaarden; beheer en controle; monitoring en evaluatie, subsidiabiliteit; grote projecten. 

2 Deze partiële algemene oriëntatie betrof de volgende vier punten: thematische concentratie; 
financiële instrumenten; netto-inkomsten genererende concrete acties en publiekprivate 
partnerschappen; prestatiekader. 

3 Deze partiële algemene oriëntatie betrof de volgende zeven punten: voorlichting en 
communicatie, technische bijstand; Europese territoriale samenwerking; territoriale 
ontwikkeling; financiële aangelegenheden die niet in de onderhandelingen over het 
meerjarig financieel kader (MFK) voor 2014-2020 zijn opgenomen; landenspecifieke 
aanbevelingen; beheer en controle; indicatoren. 
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INDUSTRIE 

Technische eisen voor wielvoertuigen 

De Raad heeft een besluit aangenomen ter ondersteuning van een aantal wijzigingen van de 
overeenkomst van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (VN-ECE) 
betreffende het aannemen van eenvormige technische eisen voor wielvoertuigen, uitrustingstukken 
en onderdelen die kunnen worden aangebracht en/of gebruikt op wielvoertuigen (6616/13). 

VN-ECE ontwikkelt geharmoniseerde voorschriften die bedoeld zijn om de technische 
belemmeringen voor de handel in motorvoertuigen tussen de overeenkomstsluitende partijen weg te 
nemen. De EU is overeenkomstsluitende partij en stemt namens de lidstaten. 

BESLUITEN GENOMEN DOOR DE VERTEGENWOORDIGERS DER LIDSTATEN 

Benoeming van vijf rechters bij het Gerecht van de Europese Unie 

Op 6 maart hebben de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten de volgende personen 
voor een nieuwe termijn van zes jaar, vanaf 1 september 2013, herbenoemd tot rechter bij het 
Gerecht van de Europese Unie (het voormalige Gerecht van eerste aanleg): 

– mevrouw Mariyana KANCHEVA (Bulgarije) 

– mevrouw Ingrīda LABUCKA (Letland) 

– de heer Alfred DITTRICH (Duitsland) 

– de heer Nicholas James FORWOOD (Verenigd Koninkrijk). 

De vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten hebben eveneens de heer Carl WETTER 
(Zweden) tot rechter bij het Gerecht van de EU benoemd ter vervanging van de heer Nils WAHL 
(Zweden) voor de verdere duur van het mandaat, dat op 31 augustus 2013 verstrijkt. 

Het Gerecht telt ten minste een rechter uit elke lidstaat. De rechters worden benoemd voor een 
periode van zes jaar, die kan worden verlengd. Zij kiezen uit hun midden een voorzitter, voor een 
periode van drie jaar. 

 


