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Interview met André Dubois: de Raad en de sluiting van handelsovereenkomsten 

(Brussel, 8 december 2006)

[Étienne Deschamps] Meneer Dubois, uw heeft tijdens uw loopbaan bij de Raad enorm veel tijd en energie 
in het handelsbeleid en de externe betrekkingen van de Gemeenschappen gestoken. Kunt u vertellen over 
welke bevoegdheden de Raad beschikte bij de onderhandelingen over deze internationale overeenkomsten 
en bij het afsluiten ervan? En kunt u ook weer aangeven hoe de rollen en verantwoordelijkheden waren 
verdeeld tussen de instellingen?

[André Dubois] De procedure voor de onderhandelingen over handelsovereenkomsten, 
associatieovereenkomsten en alle overeenkomsten in het algemeen is duidelijk vastgelegd in het verdrag. 
Ook de rolverdeling is nauwkeurig afgebakend. De Raad besluit op aanbeveling van de Commissie om 
onderhandelingen te openen en de Commissie een onderhandelingsmandaat te geven. De Commissie voert 
de onderhandelingen, bijgestaan door een deskundigencomité, een comité voor handelsonderhandelingen, 
ook wel het “Comité van artikel 113” genoemd. In ieder geval zijn alle zes delegaties aanwezig en 
ondersteunen ze de Commissie bij de onderhandelingen. De Raad beslist vervolgens op voorstel van de 
Commissie en na raadpleging van het Parlement om de overeenkomsten te ondertekenen en af te sluiten. In 
het algemeen worden deze beslissingen bij gekwalificeerde meerderheid genomen, behalve in het geval van 
associatieovereenkomsten, die goedkeuring met algemene stemmen vergen. Het Parlement heeft nu 
trouwens veel meer te zeggen over de onderhandelingen, aangezien de associatieovereenkomsten en alle 
overeenkomsten met verregaande financiële gevolgen nu de instemming van het Parlement vereisen. Zo ziet 
het verloop van de onderhandelingen er in grote lijnen uit. Bij alle onderhandelingen, zeker over 
handelsovereenkomsten, wordt de Commissie bijgestaan door het zogeheten “Comité van artikel 113” of 
“Speciaal Comité van artikel 113”. Dat is een comité met hoge ambtenaren voor het handelsbeleid uit de 
lidstaten, die de Commissie dus helpen bij de onderhandelingen.


