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  PTS A 

BERICHT 

VOORLOPIGE LIJST VAN A-PUNTEN 
 Contact: cabinet.seances-2@consilium.europa.eu 
 Tel./Fax: +32.2-281.7814/7199 
 Betreft: 3260e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 

(Justitie en Binnenlandse Zaken) 
 Datum: 7 en 8 oktober 2013 
 Plaats: Centre de conférences – KIRCHBERG-gebouw 

4, Place de l'Europe 
1499 — LUXEMBURG 

  

Mogelijke definitieve A-punten 

Wetgevingsberaadslagingen 

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het recht op 
toegang tot een advocaat in strafprocedures en in procedures ter uitvoering van een Europees 
aanhoudingsbevel en het recht om een derde op de hoogte te laten brengen vanaf de vrijheids-
beneming en om met derden en consulaire autoriteiten te communiceren tijdens de vrijheids-
beneming [eerste lezing] (WH) 
= Vaststelling van de wetgevingshandeling 



  

 

CM 4368/13    2 
   NL 
 

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 562/2006 teneinde te voorzien in gemeenschappelijke regels inzake 
de tijdelijke herinvoering van grenstoezicht aan de binnengrenzen in uitzonderlijke 
omstandigheden [eerste lezing] (WH) 
= Vaststelling van de wetgevingshandeling 

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van 
Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de transparantie-
vereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot 
de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten, Richtlijn 2003/71/EG van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden 
wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten en 
Richtlijn 2007/14/EG van de Commissie tot vaststelling van concrete uitvoeringsvoorschriften 
van een aantal bepalingen van Richtlijn 2004/109/EG [eerste lezing] (WH) 
= Vaststelling van de wetgevingshandeling 

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad over ernstige grens-
overschrijdende bedreigingen van de gezondheid [eerste lezing] (WH) 
= Vaststelling van de wetgevingshandeling 

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 1217/2009 van de Raad tot oprichting van een boekhoudkundig 
informatienet betreffende de inkomens en de bedrijfseconomische positie van de landbouw-
bedrijven in de Europese Gemeenschap [eerste lezing] (WH) 
= Vaststelling van de wetgevingshandeling 

Niet-wetgevingswerkzaamheden  

- Samenwerking tussen de website van het Europees justitieel netwerk in strafzaken en 
e-justitie 
= Conclusies van de Raad 

13407/13 EJUSTICE 59 JUSTCIV 187 JUSTPEN 11 COPEN 127 EJN 51 
goedgekeurd door het Coreper, 2e deel, op 18.9.2013 

- Voorstel voor een uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende het onderwerpen van 
5-(2-aminopropyl)indool aan controlemaatregelen 

- Vaststelling van het besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen 
de Europese Unie en de Republiek Kaapverdië inzake de versoepeling van de afgifte van visa 
voor kort verblijf aan de burgers van de Republiek Kaapverdië  

- Vaststelling van een besluit van de Raad 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  

- Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de instelling van een evaluatie-
mechanisme voor de controle van de toepassing van het Schengenacquis 

 


	= Vaststelling van de wetgevingshandeling
	= Vaststelling van de wetgevingshandeling
	= Vaststelling van de wetgevingshandeling
	= Vaststelling van de wetgevingshandeling
	= Vaststelling van de wetgevingshandeling
	= Conclusies van de Raad
	13407/13 EJUSTICE 59 JUSTCIV 187 JUSTPEN 11 COPEN 127 EJN 51
	goedgekeurd door het Coreper, 2e deel, op 18.9.2013


