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Voornaamste resultaten van de Raadszitting

Werkgelegenheid en Sociaal Beleid
De Raad heeft een oriënterend debat gewijd aan de Europa 2020-strategie en het Europees
semester 2012 vanuit het oogpunt van werkgelegenheid en sociaal beleid, en aan het
werkgelegenheidspakket van de Commissie.
Hij nam nota van een voortgangsverslag over de terbeschikkingstelling van werknemers en
bereikte een partiële algemene oriëntatie over het programma van de Unie voor sociale
verandering en innovatie.
Voorts nam hij nota van een voortgangsverslag over de verordening betreffende het Europees
fonds voor aanpassing aan de globalisering en over een richtlijn inzake elektromagnetische
velden en een richtlijn inzake het beginsel van gelijke behandeling.
Tot slot bekrachtigde de Raad de belangrijkste boodschappen uit het verslag over de
toereikendheid van de pensioenen en nam hij conclusies aan over demografische uitdagingen en
over gendergelijkheid en milieu.
Volksgezondheid en Consumentenzaken
De ministers zijn een partiële algemene oriëntatie over het derde meerjarig actieprogramma van
de EU op het gebied van gezondheid voor de periode 2014-2020 overeengekomen. De ministers
hielden een oriënterend debat over een ontwerpbesluit inzake ernstige grensoverschrijdende
bedreigingen van de gezondheid. Voorts namen zij conclusies aan over de gevolgen van
antimicrobiële resistentie in de volksgezondheidssector en de veterinaire sector.
Persconferenties en openbare evenementen zijn te volgen via video streaming:
http://video.consilium.europa.eu/
Bekijken en downloaden in uitzendkwaliteit (MPEG4): http://tvnewsroom.consilium.europa.eu
Foto's zijn te bekijken in onze fototheek op www.consilium.europa.eu/photo, vanwaar zij in hoge
resolutie kunnen worden gedownload.
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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.
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DEELNEMERS
België:
mevrouw Monica DE CONINCK
de heer Philippe COURARD

minister van Werkgelegenheid
staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen
met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd
aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Bulgarije:
mevrouw Desislava ATANASOVA
mevrouw Zornitsa ROUSSINOVA

minister van Volksgezondheid
viceminister van Arbeid en Sociaal Beleid

Tsjechië:
de heer Leoš HEGER
de heer Jaromir DRÁBEK

minister van Volksgezondheid
minister van Arbeid en Sociale Zaken

Denemarken:
mevrouw Mette FREDERIKSEN
mevrouw Karen Angelo HÆKKERUP
mevrouw Astrid Krag KRISTENSEN

minister van Werkgelegenheid
minister van Sociale Zaken en Integratie
minister van Gezondheid en Voorzorg

Duitsland:
mevrouw Ursula VON DER LEYEN
de heer Daniel BAHR
de heer Guido PERUZZO

minister van Arbeid en Sociale Zaken
minister van Volksgezondheid
plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger

Estland:
de heer Hanno PEVKUR

minister van Sociale Zaken

Ierland:
de heer Richard BRUTON
de heer James REILLY

minister van Werkgelegenheid, Ondernemingen en
Innovatie
minister van Volksgezondheid en Kinderbeleid

Griekenland:
de heer Andreas PAPASTAVROU

plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger

Spanje:
de heer Tomás BURGOS GALLEGO
mevrouw Pilar FARJAS
de heer Francisco BONO RIOS
Frankrijk:
de heer Michel SAPIN
mevrouw Michèle DELAUNAY
Italië:
de heer Renato BALDUZZI
mevrouw Elsa FORNERO

staatssecretaris van Sociale Zekerheid
staatssecretaris van Volksgezondheid en
Consumentenzaken
minister van Economie en Werkgelegenheid van de
Autonome Gemeenschap Aragón
minister van Arbeid, Werkgelegenheid, Beroepsopleiding
en Sociale Dialoog
gedelegeerd minister bij de minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid
minister van Volksgezondheid
minister van Arbeid en Sociaal Beleid, bevoegd voor
Gelijke Kansen

Cyprus:
mevrouw Sotiroula CHARALAMBOUS
de heer Stavros MALAS

minister van Arbeid en Sociale Zekerheid
minister van Volksgezondheid

Letland:
mevrouw Ilze VIŅĶELE
mevrouw Ingrīda CIRCENE

minister van Welzijn
minister van Volksgezondheid

Litouwen:
de heer Raimondas ŠUKYS
de heer Audrius BITINAS

minister van Volksgezondheid
viceminister van Sociale Zekerheid en Arbeid

Luxemburg:
de heer Nicolas SCHMIT

minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Immigratie
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de heer Mars DI BARTOLOMEO
Hongarije:
de heer Zoltán BALOG
de heer Miklós SZÓCSKA
Malta:
de heer Chris SAID

minister van Volksgezondheid, minister van Sociale
Zekerheid
minister van Menselijke Hulpbronnen
staatssecretaris, ministerie van Nationale Hulpbronnen

de heer Mario GALEA

minister van Justitie, Dialoog met de bevolking en
Gezinszaken
staatssecretaris voor Ouderen en Gemeenschapszorg

Nederland:
de heer Paul de KROM
de heer Derk OLDENBURG

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger

Oostenrijk:
de heer Rudolf HUNDSTORFER
de heer Harald GÜNTHER

minister van Arbeid, Sociale Zaken en
Consumentenbescherming
plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger

Polen:
de heer Władysław KOSINIAK-KAMYSZ
de heer Igor RADZIEWICZ-WINNICKI

minister van Arbeid en Sociaal Beleid
onderstaatssecretaris, ministerie van Volksgezondheid

Portugal:
de heer Álvaro SANTOS PEREIRA
de heer Pedro MOTA SOARES
de heer Pedro SILVA MARTINS
de heer Fernando LEAL DA COSTA
Roemenië:
mevrouw Mariana CÂMPEANU
de heer Vasile CEPOI
Slovenië:
mevrouw Patricia ČULAR

minister van Economische Zaken en Werkgelegenheid
minister van Solidariteit en Sociale Zekerheid
staatssecretaris van Werkgelegenheid
staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van
Volksgezondheid
minister van Arbeid, Gezin en Sociale Bescherming
minister van Volksgezondheid

mevrouw Brigita ČOKL

staatssecretaris, ministerie van Arbeid, Gezinszaken en
Sociale Zaken
staatssecretaris, ministerie van Volksgezondheid

Slowakije:
mevrouw Zuzana ZVOLENSKA
de heer Alexander MICOVČIN

minister van Volksgezondheid
plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger

Finland
mevrouw Paula RISIKKO
mevrouw Maria GUZENINA-RICHARDSON

minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
minister van Volksgezondheid en Sociale Voorzieningen

Zweden:
mevrouw Hillevi ENGSTRÖM
de heer Jan OLSSON

minister van Werkgelegenheid
plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger

Verenigd Koninkrijk:
de heer Chris GRAYLING
mevrouw Anne MILTON

minister van Werkgelegenheid
staatssecretaris van Volksgezondheid

Commissie:
de heer László ANDOR

lid

De regering van de toetredende staat was als volgt vertegenwoordigd:
Kroatië:
de heer Rajko OSTOJIĆ
mevrouw Irena ANDRASSY
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BESPROKEN PUNTEN
WERKGELEGENHEID EN SOCIALE ZAKEN
Europa 2020-strategie en Europees semester 2012
De Raad Epsco heeft een oriënterend debat gehouden over en zijn goedkeuring gehecht aan de met
werkgelegenheid verband houdende aspecten van de landenspecifieke aanbevelingen. Er werden
verklaringen voor de Raadsnotulen afgelegd door de delegaties van Cyprus, Polen, België en
Bulgarije.
Het voorzitterschap constateerde ter samenvatting van het debat dat er algemene goedkeuring was
voor de landspecifieke aanbevelingen; hoewel de lidstaten niet steeds volmondig met de
Commissievoorstellen konden instemmen, was er brede overeenstemming wat de aangelegenheden
betreft die een uitdaging voor de Unie en haar lidstaten inhouden. Zij wezen erop dat de Commissie
bij de opstelling van de landenspecifieke aanbevelingen nauwer met de lidstaten zou moeten
samenwerken om de van lidstaat tot lidstaat uiteenlopende context ten volle in aanmerking te
kunnen nemen.
Met betrekking tot het werkgelegenheidspakket noemden de ministers verschillende terreinen
waarop de werkgelegenheid actiever zou kunnen worden bevorderd: doeltreffende maatregelen ter
bestrijding van de jeugdwerkloosheid en de segmentatie van de arbeidsmarkt, ter verbetering van de
toegang tot de arbeidsmarkt, ter verhoging van de arbeidsparticipatie van kansarme groepen en ter
versterking van de rol van de sociale partners, met investeringen in onderwijs en opleiding, met
name op het vlak van de groene economie.
De delegaties leverden commentaar bij de landenspecifieke aanbevelingen, meer in het bijzonder
ten aanzien van sectordoorsnijdende aangelegenheden van algemeen belang, zoals pensioenen,
loonpolitiek en de loonwig, die ook op de agenda van de Raad Ecofin staan maar waarover de Raad
Epsco de volledige zeggenschap moet zien te behouden.
De ministers onderkenden dat Europa het hoofd moet bieden aan een moeilijke situatie. Zij
beklemtoonden dat hervormingen nodig zijn; sommige onder hen herhaalden dat de lidstaten die
zelf moeten overeenkomen en uitvoeren. De landenspecifieke aanbevelingen werden aangemerkt
als evenwichtiger dan het jaar tevoren en als een nuttig instrument om, met betrekking tot de
arbeidsmarktuitdagingen die de diverse lidstaten ondervinden, beleidsopties te signaleren en te
analyseren.
In de landenspecifieke aanbevelingen 2012 worden op een aantal punten vorderingen gesignaleerd,
ook al gelden de aanbevelingen grotendeels dezelfde beleidsterreinen als in 2011. De aanbevelingen
laten zien dat de problemen op de arbeidsmarkten hardnekkig zijn en derhalve in de betrokken
sectoren extra inspanningen van de lidstaten vergen. Dat geldt in het bijzonder voor het verhogen
van de netto- en de brutoarbeidsparticipatie, het opvoeren van de investeringen in vereiste
vaardigheden en kwalificaties, het efficiënter maken van arbeidsmarktactiverende maatregelen en
arbeidsprikkels, en het uitwerken van bijkomende inclusiestrategieën voor de meest kwetsbare
groepen.
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De landenspecifieke aanbevelingen hebben - in combinatie met het doelgerichter multilateraal
toezicht - een sleutelrol in de inspanningen van de Raad om de algehele uitvoering van de EU 2020strategie daadkrachtiger te maken. Daarnaast kan een intensiever gebruik van kwalitatieve en
kwantitatieve instrumenten en statistische gegevens er ook toe bijdragen dat de werkgelegenheidsdimensie en de sociale aspecten van de gezamenlijke inspanningen van de Unie voor economisch
herstel beter worden belicht.
De Raad onderschreef het gezamenlijk advies van het Comité voor de werkgelegenheid en het
Comité voor sociale bescherming (10886/12), waaruit blijkt dat de uitvoering van de aanbevelingen
vordert. De lidstaten onderkennen de ernst van de situatie en voeren hervormingen door die de
belangrijkste problemen ondervangen. Structurele hervormingen van de arbeidsmarkt plegen echter
zwaarwegende gevolgen te hebben en kunnen derhalve niet meteen worden uitgevoerd, noch
onmiddellijk effect sorteren. Daarnaast moet worden bewerkstelligd dat alle betrokken actoren en in
het bijzonder de sociale partners zich achter de hervormingen scharen om deze tot een goed einde te
brengen.
De Raad heeft voorts een eerste bespreking gewijd aan het werkgelegenheidspakket dat de
Commissie tijdens de informele bijeenkomst van de Raad Epsco van april in Denemarken had
gepresenteerd (9309/12). Met het werkgelegenheidspakket wordt een geheel van maatregelen
aangereikt die de arbeidsmarkt een impuls moeten geven en tot een banenrijk herstel moeten leiden.
Het pakket biedt een leidraad voor de lidstaten om het in dienst nemen van arbeidskrachten aan te
moedigen door de arbeidslasten te verlagen en het opstarten van bedrijven te ondersteunen. Andere
aspecten zijn gericht op mobiliteitsvergroting en kwalificatieverbetering, en op het aanduiden van
de sectoren die in de toekomst de meeste banen beloven op te leveren, zoals de groene economie, de
gezondheidszorg en ICT.
De Raad heeft tevens zijn steun uitgesproken voor de monitor van de werkgelegenheidsprestatie
die het Comité voor de werkgelegenheid heeft opgesteld (10884/1/12 REV 1). Met behulp van de
monitor kan in een oogopslag worden nagegaan waar voor de Unie en voor de afzonderlijke
lidstaten de grootste uitdagingen inzake werkgelegenheid gesitueerd zijn.
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Terbeschikkingstelling van werknemers en recht om collectief actie te voeren
De Raad heeft nota genomen van een voortgangsverslag over de handhaving van de richtlijn
terbeschikkingstelling van werknemers en over de verordening betreffende het recht om collectief
actie te voeren (10571/12 + COR 1).
Het voorstel betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers heeft tot doel de praktische
uitvoering, toepassing en handhaving van Richtlijn 96/71/EG te verduidelijken en te verbeteren. Het
voorstel beoogt meer bepaald:
• ambitieuzere normen vast te stellen inzake de voorlichting van werknemers en bedrijven wat
betreft hun rechten en verplichtingen;
• duidelijker regels te bepalen voor de samenwerking tussen de nationale autoriteiten die met
terbeschikkingstelling belast zijn;
• de elementen van het begrip terbeschikkingstelling te verduidelijken;
• de mogelijkheden om nationale controlemaatregelen toe te passen, te verduidelijken en de
praktische aspecten van de nationale inspecties nader te omschrijven;
• de handhaving van de rechten te verbeteren, ook wat betreft het omgaan met klachten en het
invoeren van een systeem van hoofdelijke aansprakelijkheid op EU-niveau;
• de grensoverschrijdende tenuitvoerlegging van de wegens niet-naleving van de richtlijn
terbeschikkingstelling van werknemers opgelegde administratieve boeten en sancties te
vergemakkelijken, door invoering van een systeem van wederzijdse bijstand en wederzijdse
erkenning.
De richtlijn wordt volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen.
Uit de besprekingen in de Raadsgroep valt op te maken dat de delegaties oog hebben voor de
meerwaarde van een handhavingsrichtlijn en positief staan tegenover de globale doelstellingen van
die richtlijn.
Behalve wat betreft de grensoverschrijdende handhaving van administratieve boeten en sancties
(Hoofdstuk VI), hebben uitvoerige besprekingen plaatsgevonden over de meeste onderdelen van het
voorstel en zijn er bij de besprekingen over bepaalde kwesties aanzienlijke vorderingen gemaakt.
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Hoofdstuk VI van het voorstel behoeft verdere bespreking en er moet nog uitvoerig worden
ingegaan op de nationale controlemaatregelen, de termijnen en het voorgestelde systeem van
hoofdelijke aansprakelijkheid.
Wat de belangrijkste resterende artikelen betreft, zijn veel aspecten reeds in detail behandeld en er
lijkt voldoende draagvlak te zijn om op sommige van deze punten in de nabije toekomst
substantiële vorderingen te maken, mede met het oog op de uitvoering van de Single Market Act.
Het voorstel inzake het recht om collectief actie te voeren vormt de bevestiging van het
fundamentele recht op het collectief onderhandelen en het collectief actie voeren, mede omvattende
het stakingsrecht, en de gelijkelijk belangrijke economische vrijheden. Het stelt algemene
beginselen vast met betrekking tot de uitoefening van het stakingsrecht in het kader van de vrijheid
van vestiging en de vrijheid van dienstverlening. Het voorziet ook in een nieuw waarschuwingsmechanisme voor arbeidsconflicten in grensoverschrijdende situaties.
Voor de vaststelling van de verordening is eenparigheid van stemmen en de instemming van het
Europees Parlement vereist.
Bij de besprekingen in de Raadsgroep hebben tal van delegaties twijfels geuit ten aanzien van de
meerwaarde van dit voorstel of inhoudelijke kwesties aan de orde gesteld.
De Commissie heeft de nationale parlementen geraadpleegd. Bij het verstrijken van de acht weken
lange raadplegingstermijn op 22 mei hadden 12 nationale parlementen of kamers gemotiveerde
adviezen aan de Commissie doen toekomen.
Conform protocol nr. 2 bij het VEU betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit
en evenredigheid, zal de Commissie het voorstel opnieuw moeten overwegen en kan zij vervolgens
besluiten het te handhaven, te wijzigen of in te trekken.
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Programma voor sociale verandering en innovatie
De Raad heeft een partiële algemene oriëntatie vastgesteld inzake een verordening betreffende het
Programma van de Europese Unie voor sociale verandering en innovatie - partieel omdat dit
programma onderdeel is het pakket meerjarig financieel kader (MFK) en omdat over alle
begrotings- en financiële beslissingen horizontaal wordt onderhandeld (10211/1/12 REV 1).
Dit programma is onderdeel van de ontwerpwetgeving die het kader vormt voor het cohesiebeleid
2014-2020, die in oktober 2011 door de Commissie is aangenomen en de samenvoeging behelst van
de drie bestaande programma's Progress, Eures en Europese microfinancieringsfaciliteit. Met het
voorstel wordt beoogd het Europees Sociaal Fonds aan te vullen en te versterken, en het optreden
van de Unie op het gebied van de werkgelegenheid en op sociaal gebied consistentie te verlenen.
Doel van het nieuwe voorstel is de werkingssfeer van het Progress-programma uit te breiden tot
sociale innovatie en in het bijzonder tot sociale experimenten. De microfinancieringsfaciliteit zal
ook steun kunnen verlenen aan sociale ondernemingen, wat tot dusverre niet het geval was. Een
ander doel van het nieuwe programma is de geografische mobiliteit van werkenden te bevorderen
door het bieden van hoogwaardige ondersteuningsdiensten, zoals het verbeterde Eures-portaal.
Van de totale aan het programma toegewezen middelen moet volgens het Commissievoorstel 60%
gaan naar de Progress-pijler, 15% naar de Eures-pijler en 20% naar de pijler Microfinanciering en
sociaal ondernemerschap, waarna de resterende 5% op jaarbasis over de drie pijlers zou worden
verdeeld op grond van de beleidsprioriteiten.
Bij de bespreking van de verordening in de Groep sociale vraagstukken van de Raad is er brede
overeenstemming bereikt, met de volgende belangrijke veranderingen:
– de Progress-pijler wordt gesplitst in drie onderverdelingen met minimumtoewijzingen
overeenkomstig het vigerende Progress-programma;
– de drempel voor toegang van sociale ondernemingen tot microfinanciering wordt bepaald op
30 miljoen euro;
– er worden specifieke betalingen inzake medefinanciering opgenomen;
– de reserve van 5% wordt over de verschillende pijlers gespreid;
– de definitie van sociale onderneming wordt gewijzigd om rekening te houden met diverse teksten
van de Unie die op sociale ondernemingen betrekking hebben.
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Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (2014-2020)
De Raad heeft nota genomen van een voortgangsverslag over het Europees fonds voor aanpassing
aan de globalisering (EFG) (10490/12 + COR 1).
Met het voorstel van de Commissie wordt beoogd te waarborgen dat het EFG tijdens de volgende
programmeringsperiode van het MFK (2014-2020) blijft opereren als blijk van solidariteit in de
aanhoudende crisis.
De doelstellingen van het nieuwe fonds zijn verruimd ten opzichte van het vigerende EFG en
behelzen thans het volgende: een bijdrage te leveren aan de economische groei en de werkgelegenheid door de Unie in staat te stellen solidariteit te tonen met werkenden die werkloos zijn
geworden door de mondialisering, handelsovereenkomsten die van invloed zijn op de landbouw of
een onverwachte crisis, en om financiële ondersteuning te bieden voor hun snelle herintreding of
voor het stopzetten of aanpassen van hun landbouwactiviteiten.
De besprekingen over het voorstel in de Raadsgroep zijn als volgt samen te vatten:
Sommige delegaties verwelkomden het Commissievoorstel, omdat ze het EGF beschouwen als een
zeer belangrijk solidariteitsinstrument dat zijn nut heeft bewezen.
Een groot aantal delegaties stond eerder terughoudend tegenover het voorstel:
– deze delegaties hebben vooral moeite met de uitbreiding van het EFG naar de landbouwsector.
Volgens hen zou de Commissie voor te veel aspecten discretionaire bevoegdheden krijgen
waardoor het risico dreigt dat zij onderhandelt over handelsovereenkomsten die nadelig zijn voor
de landbouwsector;
– ook het hoge bedrag dat aan de landbouwsector zou worden voorbehouden was een punt van
discussie;
– er was twijfel over de toegevoegde waarde van het fonds;
– ook waren er bedenkingen bij het medefinancieringspercentage, de link met cohesie, en bij het
feit dat het fonds een steeds permanenter karakter lijkt te krijgen en zuiver sectoraal lijkt te
worden;
– er werden twijfels geuit ten aanzien van het buitensporig geachte gebruik van "gedelegeerde
handelingen" tot nadere bepaling van de regels voor inschakeling van het EGF.
Wat de MFK-onderhandelingen betreft, voorziet de laatste versie van het onderhandelingspakket
van het voorzitterschap van juni 2012 overigens slechts in één optie voor het EFG, namelijk
stopzetting.
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Elektromagnetische velden
De Raad heeft nota genomen van de lopende besprekingen over de richtlijn betreffende de
minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van
werknemers aan de risico's van fysische agentia (elektromagnetische velden) (10690/1/12 REV 1 +
COR 1). Deze nieuwe richtlijn strekt tot wijziging van de richtlijn uit 2004 (2004/40/EG), die nooit
in werking is getreden omwille van problemen met de uitvoering ervan.
De huidige tekst is nu bijna een jaar lang besproken door de Raadsgroep en in principe is er een
compromis bereikt over de vormgeving van de bijlagen, behoudens verdere redactionele
wijzigingen die niet relevant zijn voor de inhoud. Er was ruime steun voor de afwijkingen, met
name voor die in verband met magnetische-resonantiescans (MRI).
In april 2012 heeft het Deense voorzitterschap zijn eerste compromisvoorstel betreffende de
bijlagen II en III en artikel 3 voorgelegd. Het sedertdien bereikte compromis heeft betrekking op de
bijlagen II en III, die de waarden en blootstellingsgrenzen bevatten, en artikel 13 betreffende de
gids van de Commissie, waarin de vereiste elementen worden opgenomen. De lidstaten steunden
over het algemeen het compromisvoorstel van het voorzitterschap betreffende artikel 3, met een
speciale bepaling voor de MRI-sector en een algemene afwijking voor andere sectoren en de
strijdkrachten (NAVO), maar waren het erover eens dat aan artikel 3 verder moet worden gewerkt
onder het Cypriotische voorzitterschap.
Het Europees Parlement heeft zijn interne planning met betrekking tot de procedures nog niet
afgerond maar heeft officieus laten weten dat het op het standpunt van de Raad wacht, met name
wat de technische aspecten van de richtlijn betreft.
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Gelijke behandeling
De Raad heeft nota genomen van een voortgangsverslag (8724/12) over de richtlijn betreffende
gelijke behandeling, die ertoe strekt discriminatie op grond van godsdienst of overtuiging, handicap,
leeftijd of seksuele gerichtheid uit te bannen.
De voorgestelde richtlijn, die in juli 2008 door de Commissie is ingediend, zou discriminatie op de
bovenvermelde gronden verbieden op de volgende gebieden: sociale bescherming, met inbegrip van
sociale zekerheid en gezondheidszorg; sociale voordelen; onderwijs; en toegang tot goederen en
diensten, met inbegrip van huisvesting.
Tijdens de besprekingen in de Raadsgroep verwelkomde een grote meerderheid van de delegaties
het voorstel in beginsel, en stonden vele delegaties achter de idee dat het voorstel het bestaande
juridische kader moet aanvullen door de vier discriminatiegronden horizontaal te benaderen.
De meeste delegaties hebben het belang bevestigd van het bevorderen van gelijke behandeling als
een gedeelde maatschappelijke waarde in de EU. Verschillende delegaties hebben in het bijzonder
gewezen op de relevantie van het voorstel in het kader van het VN-Verdrag inzake de rechten van
personen met een handicap. Sommige delegaties zouden evenwel de voorkeur hebben gegeven aan
ambitieuzere bepalingen inzake handicaps.
Sommige delegaties zijn wel overtuigd van het belang van discriminatiebestrijding maar handhaven
een algemeen voorbehoud omdat zij zich afvragen of het Commissievoorstel - dat volgens hen een
inbreuk vormt op de nationale bevoegdheid voor bepaalde aangelegenheden en in strijd is met het
subsidiariteits- en evenredigheidsbeginsel - in een behoefte voorziet.
Andere delegaties hebben ook verduidelijking gevraagd en hun zorgen geuit over met name het
gebrek aan rechtszekerheid, de bevoegdheidsverdeling en de praktische, financiële en juridische
gevolgen van het voorstel.
Het voorstel wordt sedert 2008 in de Raad besproken. Ondanks de bekende problemen zijn er
verdere inspanningen geleverd om de verschillende kwesties die zich hebben aangediend, op te
helderen. Onder het Deense voorzitterschap hebben de deskundigen zich geconcentreerd op
discriminatie op grond van leeftijd.
De besprekingen zijn in zekere mate gevorderd, waardoor de tekst duidelijker is geworden. Toch is
er nog veel werk nodig.
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Verslag betreffende de toereikendheid van de pensioenen
De Raad heeft de belangrijkste boodschappen bekrachtigd (10488/12) van het verslag 2012 over de
toereikendheid van de pensioenen (2010-2050), dat is opgesteld in samenwerking met de
Commissie en het Comité voor sociale bescherming (10488/12 ADD 1).
Die boodschappen vormen een zeer nuttige aanvulling op de door de Raad Ecofin op 15 mei
aangenomen conclusies over de houdbaarheid van de overheidsfinanciën in het licht van de
vergrijzing. Met name wordt beklemtoond dat de pensioenen alleen toereikend kunnen blijven,
indien er resoluut wordt geopteerd voor een langer en gezonder beroepsleven, dat moet worden
bevorderd met beleidsmaatregelen inzake werkgelegenheid en collectieve arbeidsvoorwaarden.
Of de EU erin zal slagen het aantal mensen dat bedreigd wordt door armoede of sociale uitsluiting
uiterlijk in 2020 met 20 miljoen te doen dalen, zal daarom ook sterk afhangen van de mate waarin
de pensioenregelingen armoede onder ouderen kunnen blijven helpen te voorkomen.
Met het verslag over de pensioenen wordt beoogd het vermogen van de EU te versterken om de
huidige en toekomstige toereikendheid van de pensioenstelsels te beoordelen en beleidsstrategieën
te bepalen die tot de meest kosteneffectieve verstrekking van toereikende pensioenen en sociale
uitkeringen in vergrijzende samenlevingen kunnen leiden.
In het verslag wordt de analyse van de toereikendheid van de pensioenen vanuit een breder en
multidimensionaler perspectief bekeken. Er wordt ingegaan op het huidige en toekomstige
vermogen van pensioenstelsels om ouderen een fatsoenlijke levensstandaard te bieden en armoede
onder ouderen te verminderen.
Tevens wordt een eerste blik geworpen op de interactie van het pensioenbeleid met andere
beleidsterreinen bij het scheppen van redelijke voorwaarden voor gepensioneerden.
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Demografische uitdagingen
De Raad heeft conclusies aangenomen over "De demografische uitdagingen beantwoorden met een
grotere participatie van allen in de arbeidsmarkt en de samenleving" (11639/12).
Deze conclusies moeten ervoor zorgen dat een actief beleid en innovatieve maatregelen worden
vastgesteld en uitgevoerd op een aantal belangrijke beleidsterreinen, zodat wordt geïnvesteerd in het
menselijk kapitaal dat door alle generaties wordt vertegenwoordigd, teneinde economische groei te
verzekeren en door het terugdringen van ongelijkheden de sociale cohesie te versterken.
Deze belangrijke beleidsterreinen zijn: investeren in onderwijs en opleiding om jongeren aan werk
te helpen; beleid inzake gendergelijkheid ontwikkelen; de overdracht van armoede en sociale
uitsluiting van generatie op generatie bestrijden; de arbeidsmarktparticipatie van ouderen vergroten;
maatregelen inzake gelijke kansen ter ondersteuning van betere omstandigheden voor gezinnen en
het opvoeden van kinderen stimuleren; non-discriminatiebeleid ontwikkelen; en doeltreffend
gebruik van beschikbare begrotings- en financieringsinstrumenten bevorderen teneinde de hoogst
mogelijke waarde van de uitgaven te garanderen.
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Gendergelijkheid en het milieu
De Raad heeft conclusies aangenomen over "Gendergelijkheid en het milieu: verbetering van de
besluitvorming, de kwalificaties en het concurrentievermogen op het gebied van het klimaatmitigatiebeleid in de EU" (11638/12).
De conclusies zijn gebaseerd op een verslag van het Europees Instituut voor gendergelijkheid
(8876/12 ADD 1). Het milieubeleid van vandaag en morgen hangt nauw samen met de economie.
Zoals uit onderzoek van het genderinstituut blijkt, moet er nog veel meer worden gedaan opdat
vrouwen hun talenten kunnen gebruiken op de zogenoemde STEM-gebieden, namelijk wetenschap,
techniek, engineering en wiskunde. Zowel vrouwen als mannen moeten een stem hebben in de
besluitvorming over milieu, vooral in de context van het klimaatveranderingsbeleid. En dat houdt
allemaal verband met de bredere kwestie van de opkomende groene economie, een sector die van
vitaal belang is voor werkgelegenheid en groei. Zowel vrouwen als mannen moeten tot de
ontwikkeling van de groene economie kunnen bijdragen.
De conclusies bevatten een reeks indicatoren voor het meten van de vooruitgang bij de verbetering
van de gendergelijkheid op alle niveaus van de besluitvorming inzake klimaatverandering en in het
onderwijs ter zake. Deze exercitie vindt plaats in de context van het Actieprogramma van Peking,
de agenda van de Verenigde Naties voor empowerment van vrouwen, en heeft verstrekkende
gevolgen. Als alle burgers in staat worden gesteld bij te dragen, ongeacht of zij vrouw of man zijn,
zal Europa een sterker milieubeleid, een sterkere economie en een sterkere groene sector hebben.
DIVERSEN
Resultaten op het gebied van werkgelegenheid, sociale zaken en gendergelijkheid tijdens het
Deense voorzitterschap
Denemarken heeft de Raad informatie verstrekt over verscheidene conferenties en andere
evenementen die tijdens zijn voorzitterschap zijn georganiseerd (11373/12).
Nationale strategieën voor integratie van de Roma
De Commissie heeft de Raad informatie verstrekt over haar mededeling in doc. 10226/12.
Ratificatie en toepassing van het VN-Verdrag over de rechten van mensen met een handicap
De Raad heeft nota genomen van de informatie van de Commissie (11171/12).
G20 - bijeenkomst van de ministers van Arbeid en Werkgelegenheid
Het voorzitterschap en de Commissie hebben de Raad geïnformeerd over de bijeenkomst van de
G20-ministers van Arbeid en Werkgelegenheid, die op 17 en 18 mei in Mexico heeft plaatsgevonden.

11386/12

18

NL

21-22.VI.2012
Werkprogramma van het aantredende voorzitterschap
De Raad heeft nota genomen van de door de Cypriotische delegatie verstrekte informatie.
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GEZONDHEID
Programma Gezondheid voor groei (2014-2020)
De Raad is een partiële algemene oriëntatie1 over het derde meerjarig actieprogramma van de EU
op het gebied van gezondheid voor de periode 2014-2020 overeengekomen (10769/12).
Het doel van het programma bestaat erin innovatie in de gezondheidszorg aan te moedigen,
gezondheidszorgstelsels duurzamer te maken, de gezondheid van de EU-burgers te verbeteren en
hen tegen grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen te beschermen.
Deze algemene doelstellingen zullen worden nagestreefd door middel van maatregelen die binnen
vier specifieke doelstellingen vallen:
(1)

innoverende en duurzame gezondheidszorgstelsels,

(2) ruimere toegang tot een betere en veiligere gezondheidszorg,
(3) preventie van ziekten en bevordering van een goede gezondheid en
(4) bescherming tegen grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen.
De algemene oriëntatie is partieel omdat het voor het volgende volksgezondheidsprogramma van de
EU beschikbaar te stellen budget zal afhangen van de onderhandelingen over het volgende
meerjarige kader. De Commissie stelde voor het nieuwe programma te steunen met een bedrag van
EUR 446 miljoen (lopende prijzen).
Het nieuwe gezondheidsprogramma maakt tevens deel uit van de Europa 2020-strategie. De
gezondheidszorg komt daarin naar voren als potentiële aanjager van economische groei en
werkgelegenheid.
Het voorgestelde programma bouwt voort op het lopende programma, dat loopt tot eind 2013, en
spitst zich toe op een kleiner aantal concrete acties, met een duidelijke EU-meerwaarde.

1

Een algemene oriëntatie is een politiek akkoord van de Raad in afwachting van de
aanneming door het Europees Parlement van een standpunt in eerste lezing.
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Ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid
De ministers hebben een oriënterend debat gehouden over een ontwerpbesluit ter versterking van de
EU-vermogens en structuren voor effectieve reactie op ernstige grensoverschrijdende bedreigingen
van de gezondheid (18509/11 + (10770/12).
De lidstaten onderstreepten hoe belangrijk het is om voorbereid te zijn op ernstige grensoverschrijdende bedreigingen voor de volksgezondheid en waren van mening dat daartoe
coördinatie en uitwisseling van informatie tussen lidstaten binnen het Comité voor de beveiliging
van de gezondheid (HSC) een beter middel vormen dan een verplichting tot voorafgaand overleg of
aanbevelingen door de Commissie. Dat werd belangrijk geacht voor het respecteren van de
nationale bevoegdheden op het gebied van gezondheid enerzijds en van artikel 168 van het Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie anderzijds.
De ministers steunden het Commissievoorstel om het Comité voor de beveiliging van de menselijke
gezondheid een wettelijk mandaat te geven. Wat de samenstelling van dit comité betreft, pleitten de
meeste ministers voor een permanent comité van hoge vertegenwoordigers die worden benoemd
door volksgezondheidsautoriteiten, met de mogelijkheid per geval deskundigen uit te nodigen.
De lidstaten bevestigden dat zij de schrapping wensen van artikel 12 van het Commissievoorstel,
dat de mogelijkheid biedt van bindende gemeenschappelijke tijdelijke volksgezondheidsmaatregelen op EU-niveau. In plaats daarvan delen zij de opvatting dat de lidstaten voor de
behandeling van dringende gevallen van grensoverschrijdende bedreigingen voor de gezondheid
een beroep moeten doen op het HSC.
De bespreking leverde aanknopingspunten op voor de toekomstige werkzaamheden, die tijdens het
aantredende Cypriotische voorzitterschap zullen worden voortgezet.
Ernstige grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen kunnen gebeurtenissen zijn die het gevolg
zijn van overdraagbare ziekten, biologische agentia die niet-overdraagbare ziekten veroorzaken, en
bedreigingen van chemische, milieu- of onbekende oorsprong, waaronder bedreigingen als gevolg
van kwade opzet. Bedreigingen ten gevolge van de klimaatverandering (d.w.z. hittegolven,
koudegolven) vallen ook binnen de werkingssfeer van het besluit.
Het doel van het Commissievoorstel (18509/11) is:
• het versterken van de epidemiologische surveillance in de EU en van het systeem voor
vroegtijdige waarschuwing en maatregelen;
• het toestaan van gezamenlijke aankopen van medische tegenmaatregelen (b.v. vaccins) door
meerdere EU-lidstaten;
• het verschaffen van een rechtsgrondslag voor het functioneren van het Comité voor de
beveiliging van de volksgezondheid.
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Antimicrobiële resistentie
De Raad heeft conclusies aangenomen over de gevolgen van antimicrobiële resistentie (AMR) in de
volksgezondheidssector en de veterinaire sector (10347/12) waarin de lidstaten ertoe worden
opgeroepen nationale strategieën en actieplannen voor het bestrijden van AMR te ontwikkelen en
uit te voeren. Deze nationale strategieën of actieplannen dienen onder meer de volgende elementen
te bevatten:
• nationale richtsnoeren betreffende de behandeling van mensen en dieren met antimicrobiële
agentia;
• communicatierichtsnoeren en -programma's voor onderwijs en opleiding van beroepsbeoefenaren;
• handhaving van nationale wetgeving ter voorkoming van alle illegale verkopen van
antimicrobiële agentia, ook via internet;
• het gebruik van cruciale antibiotica beperken tot gevallen waarin uit microbiologische diagnoses
en gevoeligheidstests blijkt dat geen ander type antimicrobiële stof doeltreffend zou zijn;
• het profylactisch gebruik van antimicrobiële stoffen beperken tot gevallen met duidelijke
klinische behoeften;
• het voorschrijven en het gebruik van antimicrobiële agentia voor koppelbehandeling beperken tot
gevallen waarin dat klinisch en in voorkomend geval epidemiologisch duidelijk gerechtvaardigd
is.
De conclusies roepen de lidstaten en de Commissie ertoe op de voorwaarden voor het voorschrijven
en verkopen van antimicrobiële stoffen te bestuderen, om na te gaan of praktijken in de
gezondheidszorg voor mens en dier leiden tot het nodeloos voorschrijven en bovenmatig of onjuist
gebruiken van antimicrobiële stoffen. De Commissie wordt verzocht vaart te zetten achter de
herziening van wetgevingshandelingen om beter rekening te houden met antimicrobiële resistentie.
Dat geldt met name voor Richtlijn 90/167 tot vaststelling van de voorwaarden voor de bereiding,
het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders met medicinale werking in de EU en voor
Richtlijn 2001/82 tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor
diergeneeskundig gebruik.
De Commissie deelde mede dat de voorbereidingen voor sommige van de gevraagde acties al zijn
begonnen.
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In de conclusies wordt rekening gehouden met het resultaat van de conferentie over "het bestrijden
van antimicrobiële resistentie - tijd voor gezamenlijke actie" die het Deense voorzitterschap op 1415 maart 2012 in Kopenhagen heeft georganiseerd.
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)1 komen er elk jaar ongeveer 440 000 gevallen
van multiresistente tuberculose (MDR-TB) bij, waarvan er 150 000 leiden tot de dood. Een hoog
percentage van in het ziekenhuis opgelopen infecties worden veroorzaakt door zeer resistente
bacteriën als de methicilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA).

1

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs194/en/
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DIVERSEN
Resultaten van het Deense voorzitterschap
De Deense delegatie informeerde de Raad over de resultaten die onder het Deense voorzitterschap
zijn bereikt op het gebied van de gezondheid (10790/12).
Europees innovatiepartnerschap inzake actief en gezond ouder worden
De Commissie informeerde de Raad over haar mededeling getiteld "Verdere ontwikkeling van het
strategische uitvoeringsplan van het Europees innovatiepartnerschap voor actief en gezond ouder
worden" (7293/12)
Bevoorrading met grondstoffen voor geneesmiddelen
De Luxemburgse en de Franse delegatie, met steun van de Belgische, de Roemeense en de Poolse
delegatie, informeerden de Raad over de situatie betreffende de bevoorrading met grondstoffen,
zoals actieve stoffen, in de EU (10795/12).
Verdrag over geneesmiddelencriminaliteit
De Franse delegatie verzocht de lidstaten het verdrag over het namaken van geneesmiddelen te
ratificeren; dit verdrag werd onder auspiciën van de Raad van Europa op 28 oktober 2011 in
Moskou ondertekend (10796/12).
Werkprogramma van het aanstaande voorzitterschap
De Cypriotische delegatie informeerde de ministers over het werkprogramma op het gebied van
gezondheid en consumentenzaken dat het aantredende Cypriotische voorzitterschap van de Raad
van de EU wil uitvoeren.
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ANDERE GOEDGEKEURDE PUNTEN
WERKGELEGENHEID
Beroep op het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering voor technische bijstand
De Raad heeft een besluit aangenomen waarbij EUR 730 000 uit het Europees Fonds voor
aanpassing aan de globalisering (EGF) wordt vrijgemaakt voor technische bijstand in het kader van
het EGF. Doel van de door de Commissie te verstrekken technische bijstand is activiteiten te
financieren die verband houden met monitoring, communicatie en informatie-uitwisseling, en een
eindevaluatie van het EGF uit te voeren.
VENNOOTSCHAPSRECHT
Herziening van de verslagleggingsregels voor ondernemingen
De Raad heeft overeenstemming bereikt over een algemene oriëntatie1 voor de herziening van de
verslagleggingsregels voor ondernemingen in de EU (11442/12).
Hiermee wordt de weg bereid voor de start van de onderhandelingen met het Europees Parlement,
met het oog op een spoedige aanneming.
De voornaamste doelstellingen van de herziening zijn:
– vermindering van de administratieve lasten en toepassing van vereenvoudigde verslagleggingsregels, vooral voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's);
– duidelijker en beter vergelijkbare financiële overzichten; en
– een grotere transparantie ten aanzien van betalingen van de winningsindustrie en houtkappers
van oerbossen aan overheden.
Voor meer informatie, zie persmededeling 11710/12.

1

Een algemene oriëntatie is een akkoord over de wezenlijke onderdelen van een
rechtshandeling, in afwachting van het advies van het Europees Parlement.
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DOUANE-UNIE
Tariefcontingenten voor bepaalde landbouw- en industrieproducten
De Raad heeft een verordening aangenomen tot wijziging van Verordening (EU) nr. 7/2010
betreffende de opening en het beheer van autonome tariefcontingenten van de Unie voor bepaalde
landbouw- en industrieproducten (10149/12).
Rechten voor industrie-, landbouw- en visserijproducten
De Raad heeft wijzigingen aangenomen van Verordening (EU) nr. 1344/2011 houdende schorsing
van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde landbouw-,
visserij- en industrieproducten (10150/12).
LEVENSMIDDELENRECHT
Levensmiddelenadditieven en aroma's
De Raad heeft besloten geen bezwaar te maken tegen de aanneming van de volgende vier
verordeningen van de Commissie:
• een verordening houdende goedkeuring van het gebruik van benzoëzuur – benzoaten
(E 210-213) als conserveermiddel in alcoholvrije pendanten van wijn, waarbij bijlage II bij
Verordening (EG) nr. 1333/2008 wordt gewijzigd (8859/12);
• een verordening houdende goedkeuring van het gebruik van polysorbaten (E 432-436) in
kokosmelk, waarbij bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 wordt gewijzigd (8931/12);
• een verordening betreffende overgangsmaatregelen inzake de EU-lijst van aroma’s en
uitgangsmaterialen in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 (9739/12);
• een verordening houdende goedkeuring van het gebruik van talk (E 553b) en carnaubawas
(E 903) op ongepelde gekleurde gekookte eieren en het gebruik van schellak (E 904) op
ongepelde gekookte eieren, waarbij bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 wordt
gewijzigd (9975/12).
Voor de verordeningen van de Commissie geldt de zogeheten regelgevingsprocedure met toetsing.
Dit betekent dat nu de Raad ermee heeft ingestemd, de Commissie de verordeningen mag
aannemen, tenzij het Europees Parlement bezwaar maakt.
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VISSERIJ
Partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de Salomonseilanden - onderhandelingen over
een nieuw protocol
De Raad heeft een besluit aangenomen waarbij de Commissie wordt gemachtigd namens de EU
onderhandelingen te openen over een nieuw protocol bij de partnerschapsovereenkomst inzake
visserij met de Salomonseilanden.
Bij besluit 2010/397 van 3 juni 2010 is de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de EU
en de Salomonseilanden ondertekend, die al sinds 9 oktober 2009 voorlopig werd toegepast.
Doel van de onderhandelingen is het sluiten van een nieuw protocol bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de EU en de Salomonseilanden, overeenkomstig de conclusies
van de Raad van 19 maart 2012 betreffende een mededeling van de Commissie van 14 juli 2011
inzake de externe dimensie van het gemeenschappelijk visserijbeleid.
HANDELSPOLITIEK
Antidumpingmaatregelen - Furfuraldehyde - China
De Raad heeft een verordening aangenomen tot beëindiging van het tussentijdse nieuwe onderzoek
naar de antidumpingmaatregelen betreffende de invoer van furfuraldehyde van oorsprong uit de
Volksrepubliek China en tot intrekking van die maatregelen (10395/12).
Antidumping - Buizen en pijpen van ijzer of van staal - Oekraïne
De Raad heeft een verordening aangenomen tot wijziging van Verordening (EG) nr. 954/2006 tot
instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaalde naadloze buizen en pijpen van ijzer of
van staal, van oorsprong uit Kroatië, Roemenië, Rusland en Oekraïne (10307/12).
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BUITENLANDSE ZAKEN
Betrekkingen met de Samenwerkingsraad van de Golf
De Raad heeft zijn goedkeuring gehecht aan de ontwerpagenda voor de 22e Gezamenlijke Raad en
ministeriële bijeenkomst EU-GCC te Luxemburg op 25 juni 2012. Hij heeft eveneens het standpunt
van de EU vastgesteld over het ontwerp van "elementen voor verklaring/gezamenlijk communiqué
covoorzitters".
ECONOMISCHE EN FINANCIËLE ZAKEN
Prospectusrichtlijn
De Raad heeft geen bezwaar gemaakt tegen een verordening van de Commissie tot wijziging van
Verordening (EG) nr. 809/2004 wat de informatie over de toestemming tot het gebruik van het
prospectus, de informatie over onderliggende indexen en het vereiste van een door onafhankelijke
accountants opgesteld verslag betreft (10789/12).
Verordening (EG) nr. 809/2004 tot uitvoering van Richtlijn 2003/71/EG ("de prospectusrichtlijn")
wat de in het prospectus te verstrekken informatie, de vormgeving van het prospectus, de opneming
van informatie door middel van verwijzing, de publicatie van het prospectus en de verspreiding van
reclame betreft, legt op gedetailleerde wijze vast welke informatie voor verschillende soorten
effecten in een prospectus moet worden opgenomen.
De in 2003 aangenomen prospectusrichtlijn is een essentieel instrument voor de totstandbrenging
van de interne markt en bevordert de breedst mogelijke toegang tot beleggingskapitaal in de Unie
door aan uitgevende instellingen één paspoort te verlenen. De richtlijn is in november 2010
gewijzigd om de oorspronkelijke doelstellingen van het kader, namelijk waarborging van de
bescherming van de belegger en de efficiëntie van de markt, verder te versterken.
De nieuwe Commissieverordening is een gedelegeerde handeling. De Raad heeft geen bezwaren
aangetekend en dus zal de verordening in werking treden indien het Europees Parlement evenmin
bezwaar maakt.
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JUSTITIE EN BINNENLANDSE ZAKEN
Samenwerking met Turkije
De Raad heeft conclusies aangenomen over het ontwikkelen van de samenwerking met Turkije op
het gebied van justitie en binnenlandse zaken.
EPA-verslag 2011
De Raad heeft nota genomen van en zijn goedkeuring gehecht aan het jaarverslag 2011 (De
politiesamenwerking versterken door leren) van de EPA (Europese Politieacademie). Het verslag
(10020/12), dat een overzicht van de activiteiten en van, onder meer, de projecten en externe
betrekkingen van de EPA bevat, wordt ter informatie aan het Europees Parlement en de Commissie
gezonden en beschikbaar gesteld voor het publiek.
Europolverslag 2011
De Raad heeft nota genomen van en zijn goedkeuring gehecht aan het algemene verslag over de
activiteiten van Europol in 2011 (10036/12), en heeft dit ter informatie aan het Europees Parlement
gezonden.
De raad van bestuur van Europol brengt jaarlijks verslag uit over de activiteiten van Europol in het
voorafgaande jaar, onder meer over de resultaten met betrekking tot de prioriteiten die de Raad
heeft gesteld.
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BENOEMINGEN
Rechters en advocaten-generaal bij het Hof van Justitie
Op 20 juni hebben de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten de ambtstermijn van
de heer Antonio TIZZANO en de heer Paolo MENGOZZI (Italië) als rechter respectievelijk
advocaat-generaal bij het Hof van Justitie verlengd van 7 oktober 2012 tot en met 6 oktober 2018.
Zij hebben tevens de heer Christopher VAJDA (Verenigd Koninkrijk) tot rechter bij het Hof van
Justitie benoemd voor dezelfde periode.
Elf rechters en drie advocaten-generaal van het Hof van Justitie waren reeds op 25 april 2012
benoemd (zie persmededeling 9179/12, bladzijde 23).
Het Hof van Justitie is samengesteld 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.

11386/12

30

NL

