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Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de
Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzĳds, en de Verenigde Mexicaanse Staten, anderzĳds
HET KONINKRĲK BELGIË,
HET KONINKRĲK DENEMARKEN,
DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND,
DE HELLEENSE REPUBLIEK,
HET KONINKRĲK SPANJE,
DE FRANSE REPUBLIEK,
IERLAND,
DE ITALIAANSE REPUBLIEK,
HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG,
HET KONINKRĲK DER NEDERLANDEN,
DE REPUBLIEK OOSTENRĲK,
DE PORTUGESE REPUBLIEK,
DE REPUBLIEK FINLAND,
HET KONINKRĲK ZWEDEN,
HET VERENIGD KONINKRĲK VAN GROOT-BRITTANNIË EN NOORD-IERLAND,
Partĳen bĳ het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en het Verdrag betreffende de Europese Unie, hierna
„lidstaten van de Europese Gemeenschap” te noemen,
DE EUROPESE GEMEENSCHAP, hierna „Gemeenschap” te noemen,
enerzĳds, en
DE VERENIGDE MEXICAANSE STATEN, hierna „Mexico” te noemen,
anderzĳds,
ZICH BEWUST VAN hun gezamenlĳk cultureel erfgoed en hun sterke historische, politieke en economische banden,
GEZIEN het bredere streven om het algemene kader van de internationale betrekkingen, met name tussen Europa en
Latĳns-Amerika, verder te ontwikkelen en te versterken,
ZICH BEWUST VAN de belangrĳke bĳdrage van de op 26 april 1991 te Luxemburg ondertekende kaderovereenkomst
inzake samenwerking tussen de Gemeenschap en Mexico tot de versterking van de genoemde banden,
ZICH BEWUST VAN het wederzĳdse belang bĳ de totstandkoming van nieuwe contractuele banden, zulks met het oog op
de bevordering van de bilaterale betrekkingen, door een bredere politieke dialoog, de geleidelĳke en wederzĳdse
liberalisering van de handel, de liberalisering van de lopende betalingen, het kapitaalverkeer en de onzichtbare transacties,
de bevordering van investeringen, en door de verbreding van de samenwerking,
UITDRUKKING GEVENDE AAN de gehechtheid van beide partĳen aan de eerbiediging van de democratische beginselen
en de fundamentele mensenrechten, zoals die zĳn opgenomen in de Universele Verklaring van de rechten van de mens,
alsmede aan de eerbiediging van de beginselen van internationaal recht met betrekking tot vriendschappelĳke betrekkingen en samenwerking tussen staten overeenkomstig het Handvest van de Verenigde Naties, de beginselen van de
rechtsstaat en de beginselen van goed bestuur, zoals die zĳn opgenomen in de in 1994 te São Paulo goedgekeurde
ministeriële verklaring van de Rio-groep en de Europese Unie,
ZICH ERVAN BEWUST dat het voor de intensivering van de betrekkingen op alle gebieden van wederzĳds belang
noodzakelĳk is om de politieke dialoog op bilateraal en internationaal niveau te institutionaliseren,
GEZIEN het belang dat beide partĳen hechten aan de beginselen en waarden die zĳn vervat in de slotverklaring van de in
maart 1995 te Kopenhagen gehouden wereldtop inzake sociale ontwikkeling,
UITDRUKKING GEVENDE AAN het belang dat beide partĳen hechten aan de correcte tenuitvoerlegging van het beginsel
van duurzame ontwikkeling, zoals overeengekomen en vermeld in Agenda 21 van de Verklaring van Rio inzake milieu en
ontwikkeling van 1992,
GEZIEN het belang dat zĳ hechten aan de beginselen van de markteconomie en hun gehechtheid aan vrĳe internationale
handel overeenkomstig de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en in hun hoedanigheid van lid van de
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), met bĳzondere nadruk op het belang van open
regionalisme,
HERINNERENDE AAN de bewoordingen van de op 2 mei 1995 te Parĳs ondertekende plechtige gezamenlĳke verklaring,
waarin beide partĳen overeenkomen hun bilaterale betrekkingen op alle gebieden in een langetermĳnperspectief te
plaatsen,
HEBBEN BESLOTEN deze overeenkomst te sluiten:

L 276/45

L 276/46

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL
TITEL I

AARD VAN DE OVEREENKOMST EN TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 1
Grondslag van de overeenkomst
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rale, geleidelĳke en wederzĳdse liberalisering van alle tarifaire
en niet-tarifaire belemmeringen van de handel in goederen,
zulks overeenkomstig de relevante WTO-regels, met name
artikel XXIV van de GATT, en rekening houdende met de
gevoeligheid van bepaalde producten. Het besluit heeft met
name betrekking op:
a) beoogde periode en overgangsperiode;

De eerbiediging van de democratische beginselen en de fundamentele mensenrechten, zoals die zĳn opgenomen in de
Universele Verklaring van de rechten van de mens, vormt de
grondslag voor het binnenlands en buitenlands beleid van de
partĳen en is een essentieel onderdeel van deze overeenkomst.

b) douanerechten bĳ in- en uitvoer en maatregelen van gelĳke
werking;

Artikel 2

d) nationale behandeling, inclusief het verbod op fiscale discriminatie in verband met heffingen op goederen;

Aard van de overeenkomst en toepassingsgebied
Het doel van deze overeenkomst is de versterking van de
betrekkingen tussen de partĳen, zulks op basis van wederkerigheid en wederzĳds belang. Daartoe wordt in het kader van deze
overeenkomst een politieke dialoog ingesteld, worden de
economische en handelsbetrekkingen versterkt door de liberalisering van de handel overeenkomstig de WTO-regels, en wordt
de samenwerking versterkt en verbreed.
TITEL II
POLITIEKE DIALOOG

Artikel 3
1.
De partĳen komen overeen hun intensievere politieke
dialoog te institutionaliseren, op basis van de in artikel 1
genoemde beginselen. Deze dialoog heeft betrekking op alle
bilaterale en internationale vraagstukken van wederzĳds belang,
en is gericht op nauwer overleg tussen beide partĳen in de
context van de internationale organisaties waarvan beide
partĳen lid zĳn.
2.
De dialoog vindt plaats overeenkomstig de „Gezamenlĳke
Verklaring tussen de Europese Unie en Mexico betreffende de
politieke dialoog”, die een integrerend onderdeel van de overeenkomst vormt en die opgenomen is in de Slotakte.
3.
De in de gezamenlĳke verklaring bedoelde ministeriële
dialoog vindt hoofdzakelĳk plaats in de bĳ artikel 45 ingestelde
Gezamenlĳke Raad.
TITEL III
HANDEL

Artikel 4
Doelstelling
Deze titel heeft ten doel een kader tot stand te brengen voor de
bevordering van de verdere ontwikkeling van de handel in
goederen en diensten, inclusief de bilaterale en preferentiële,
geleidelĳke en wederzĳdse liberalisering van de handel in
goederen en diensten, rekening houdende met de gevoeligheid
van bepaalde producten en dienstensectoren en overeenkomstig de relevante WTO-regels.
Artikel 5
Handel in goederen
Met het oog op de verwezenlĳking van de in artikel 4
genoemde doelstellingen neemt de Gezamenlĳke Raad
besluiten inzake de regelingen en het tĳdschema voor de bilate-

c) kwantitatieve beperkingen bĳ in- en uitvoer en maatregelen
van gelĳke werking;

e) antidumpingmaatregelen en compenserende maatregelen;
f) vrĳwaringsclausules en controlemaatregelen;
g) oorsprongsregels en administratieve samenwerking;
h) samenwerking op douanegebied;
i) bepaling van de douanewaarde;
j) technische verordeningen en normen, sanitaire en fytosanitaire wetgeving, wederzĳdse erkenning van conformiteitsbeoordeling, certificatie, labels enz.;
k) algemene uitzonderingen, gerechtvaardigd uit hoofde van de
bescherming van de openbare zedelĳkheid, de openbare
orde of de openbare veiligheid, de gezondheid en het leven
van personen, dieren of planten, of uit hoofde van de
bescherming van de industriële, intellectuele en commerciële
eigendom enz.;
l) beperkingen in geval van betalingsbalansmoeilĳkheden.
Artikel 6
Handel in diensten
Met het oog op de verwezenlĳking van de in artikel 4
genoemde doelstellingen neemt de Gezamenlĳke Raad
besluiten inzake passende regelingen voor de geleidelĳke en
wederzĳdse liberalisering van de handel in diensten, overeenkomstig de relevante WTO-regels, met name artikel V van de
Algemene Overeenkomst inzake de handel in diensten (GATS),
en rekening houdende met de verbintenissen van beide partĳen
in het kader van die overeenkomst.
Artikel 7
De in de artikelen 5 en 6 van deze overeenkomst bedoelde
besluiten van de Gezamenlĳke Raad inzake de handel in
goederen en diensten beogen een adequate en samenhangende
aanpak van deze vraagstukken, en treden in werking zodra zĳ
worden goedgekeurd.
TITEL IV
KAPITAAL- EN BETALINGSVERKEER

Artikel 8
Kapitaal- en betalingsverkeer
Deze titel heeft ten doel een kader tot stand te brengen voor de
bevordering van de geleidelĳke en wederzĳdse liberalisering van
het kapitaal- en betalingsverkeer tussen Mexico en de Gemeenschap, onverminderd andere bepalingen in deze overeenkomst
en verplichtingen in het kader van andere internationale overeenkomsten die van toepassing zĳn tussen de partĳen.
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Artikel 9
Met het oog op de verwezenlĳking van de in artikel 8 aangegeven doelstelling dient de Gezamenlĳke Raad maatregelen en
een tĳdschema vast te stellen voor de geleidelĳke en wederzĳdse opheffing van de beperkingen met betrekking tot het
kapitaal- en betalingsverkeer tussen de partĳen, onverminderd
andere bepalingen in deze overeenkomst en verplichtingen in
het kader van andere internationale overeenkomsten die van
toepassing zĳn tussen de partĳen.
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die bevoegd zĳn voor de tenuitvoerlegging van de mededingingsregels. Deze samenwerking omvat onder andere juridische
bĳstand, kennisgeving, overleg en uitwisseling van informatie,
zulks ten behoeve van de nodige transparantie inzake de naleving van de wetgeving en het beleid op mededingingsgebied.
2.
Daartoe neemt de Gezamenlĳke Raad de nodige besluiten
met betrekking tot:

Dit besluit heeft in het bĳzonder betrekking op:

a) overeenkomsten tussen ondernemingen, besluiten van
ondernemersverenigingen en onderling afgestemde feitelĳke
gedragingen;

a) de definitie, inhoud, essentie en uitbreiding van de expliciet
of impliciet in deze titel gehanteerde begrippen;

b) misbruik door een of meer ondernemingen van een dominante positie;

b) de onder de liberaliseringsmaatregelen vallende kapitaal- en
betalingstransacties, inclusief nationale behandeling;

c) fusies tussen ondernemingen;

c) de reikwĳdte van de liberaliserings- en overgangsperiode;
d) het opnemen van een clausule die het de partĳen toestaat
beperkingen op dit gebied te handhaven, voor zover deze
gerechtvaardigd zĳn uit hoofde van de bescherming van de
openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid
en defensie;
e) het opnemen van clausules die het de partĳen toestaan
beperkingen op dit gebied in te stellen in geval van moeilĳkheden in verband met de werking van het wisselkoersbeleid
of het monetair beleid van een van de partĳen, betalingsbalansproblemen of, overeenkomstig het internationaal recht,
het opleggen van financiële beperkingen aan derde landen.
TITEL V
OVERHEIDSOPDRACHTEN, MEDEDINGING, INTELLECTUELE
EIGENDOM EN ANDERE OP DE HANDEL BETREKKING
HEBBENDE BEPALINGEN

Artikel 10
Overheidsopdrachten
1.
De partĳen dienen overeenstemming te bereiken over het
geleidelĳk en op basis van wederkerigheid openstellen van de
markten voor overheidsopdrachten.
2.
Daartoe dient de Gezamenlĳke Raad een besluit te nemen
over passende regelingen en een tĳdschema. Het besluit heeft in
het bĳzonder betrekking op:
a) de reikwĳdte van de overeengekomen liberalisering;
b) niet-discriminerende
markten;

toegang

tot

de

overeengekomen

c) drempelwaarden;
d) eerlĳke en transparante procedures;
e) duidelĳke beroepsprocedures;
f) gebruik van informatietechnologie.

d) staatsmonopolies van commerciële aard;
e) openbare ondernemingen en ondernemingen waaraan
speciale of exclusieve rechten zĳn toegekend.
Artikel 12
Intellectuele, industriële en commerciële eigendom
1.
Opnieuw bevestigend dat zĳ grote waarde hechten aan de
bescherming van intellectuele-eigendomsrechten (auteursrechten — waaronder ook auteursrechten inzake computerprogramma's en gegevensbanken — en naburige rechten, rechten
in verband met octrooien, industriële tekeningen en modellen,
geografische aanduidingen, met inbegrip van oorsprongsbenamingen, handels- en dienstmerken, configuratieschema's (topografieën) van geïntegreerde schakelingen, alsmede de bescherming tegen oneerlĳke concurrentie overeenkomstig artikel 10
bis van het Verdrag van Parĳs tot bescherming van de industriële eigendom en de bescherming van vertrouwelĳke informatie), komen de partĳen overeen te voorzien in passende
maatregelen met het oog op een adequate en feitelĳke bescherming overeenkomstig de hoogste internationale normen, inclusief doeltreffende middelen om die rechten te doen naleven.
2.
Daartoe neemt de Gezamenlĳke Raad besluiten met
betrekking tot:
a) een overlegregeling om bĳ moeilĳkheden met de bescherming van intellectuele eigendom tot voor beide partĳen
aanvaardbare oplossingen te komen;
b) de gedetailleerde maatregelen die moeten worden goedgekeurd overeenkomstig de in lid 1 genoemde doelstelling,
waarbĳ met name rekening moet worden gehouden met de
relevante multilaterale overeenkomsten inzake intellectuele
eigendom.
TITEL VI
SAMENWERKING

Artikel 13

Artikel 11

Dialoog inzake samenwerking en economische zaken

Mededinging

1.
De Gezamenlĳke Raad stelt een regelmatige dialoog in
met het oog op de intensivering en verbetering van de in deze
titel bedoelde samenwerking. Deze dialoog omvat in het
bĳzonder:

1.
De partĳen dienen overeenstemming te bereiken over
passende maatregelen ter voorkoming van concurrentieverstoringen of -beperkingen die de handel tussen de Gemeenschap
en Mexico beïnvloeden. Daartoe dient de Gezamenlĳke Raad te
voorzien in samenwerking en coördinatie tussen de diensten

a) uitwisseling van informatie en periodieke analyse van de
ontwikkeling van de samenwerking;
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b) coördinatie van en toezicht op de tenuitvoerlegging van de
in deze overeenkomst bedoelde sectoriële overeenkomsten,
alsmede het bestuderen van de mogelĳkheden om nieuwe
overeenkomsten van dit type te sluiten.

28.10.2000

investeringen en van overeenkomsten ter voorkoming van
dubbele belastingheffing;
c) het ontwikkelen van geharmoniseerde en eenvoudigere
administratieve procedures;

2.
De Gezamenlĳke Raad stelt tevens een regelmatige
dialoog in over economische zaken. Deze dialoog omvat de
analyse en uitwisseling van informatie, met name over macroeconomische aspecten, zulks ter bevordering van handel en
investeringen.

d) het ontwikkelen van regelingen voor gezamenlĳke investeringen, met name van het midden- en kleinbedrĳf van beide
partĳen.

Artikel 14

Financiële diensten

Industriële samenwerking

1.
De partĳen streven ernaar samenwerking tot stand te
brengen in de sector financiële dienstverlening, zulks overeenkomstig hun wet- en regelgeving en beleid, alsmede overeenkomstig de bepalingen van de GATS, rekening houdende met
hun wederzĳdse belangen en economische doelstellingen op de
lange en middellange termĳn.

1.
De partĳen steunen en bevorderen maatregelen die
gericht zĳn op de ontwikkeling en versterking van de inspanningen voor een dynamisch, geïntegreerd en gedecentraliseerd
beheer van de industriële samenwerking, teneinde een klimaat
te creëren dat gunstig is voor de economische ontwikkeling,
daarbĳ rekening houdende met de belangen van beide partĳen.
2.

De samenwerking richt zich met name op:

a) versterking van de contacten tussen de economische actoren
van beide partĳen, door middel van conferenties, seminars,
dienstreizen om de industriële en technische mogelĳkheden
te onderzoeken, rondetafelgesprekken en algemene en
gespecialiseerde handelsbeurzen, teneinde gebieden van
wederzĳds zakelĳk belang te identificeren en exploiteren, en
handel, investeringen, industriële samenwerking en
projecten voor de overdracht van technologie te stimuleren;
b) versterking en uitbreiding van de dialoog tussen de economische actoren van beide partĳen door overleg en coördinatie op dit gebied te bevorderen, teneinde belemmeringen
voor de industriële samenwerking te identificeren en op te
heffen, de naleving van de mededingingsregels te bevorderen, de consistentie van de maatregelen te garanderen en
de industrie te helpen zich aan de markteisen aan te passen;
c) bevordering van initiatieven voor industriële samenwerking
in het kader van het privatiserings- en liberaliseringsproces
van beide partĳen, zulks ter bevordering van investeringen
door middel van industriële samenwerking tussen ondernemingen;
d) ondersteuning van modernisering, diversifiëring, innovatie,
scholing, onderzoek, ontwikkeling en kwaliteitsgerichte
initiatieven;
e) bevordering van de deelname van beide partĳen aan proefprojecten en speciale programma's, overeenkomstig de
desbetreffende voorwaarden.

Artikel 16

2.
De partĳen komen overeen op bilateraal en multilateraal
niveau samen te werken ter versterking van het wederzĳds
begrip en de kennis van het ondernemingsklimaat, alsmede ter
bevordering van de uitwisseling van informatie over financiële
regelgeving, financieel toezicht en financiële controle en andere
aspecten van gemeenschappelĳk belang.
3.
Het doel van de samenwerking is met name het
versterken en diversifiëren van de productiviteit en het concurrentievermogen in de sector financiële diensten.
Artikel 17
Samenwerking op het gebied van het midden- en kleinbedrĳf
1.
De partĳen bevorderen de totstandkoming van een
klimaat dat gunstig is voor de ontwikkeling van het midden- en
kleinbedrĳf.
2.

Dit omvat:

a) stimulering van de contacten tussen economische actoren
ter bevordering van gezamenlĳke investeringen en de
totstandkoming van joint ventures en informatienetwerken,
gebaseerd op bestaande horizontale programma's, zoals
Ecip, AL-Invest, BRE en BC-Net;
b) bevordering van de financieringsmogelĳkheden, verstrekking van informatie en stimulering van innovatie.
Artikel 18

Artikel 15

Technische voorschriften en conformiteitsbeoordeling

Bevordering van investeringen

De partĳen verbinden zich ertoe samen te werken op het
gebied van technische voorschriften en conformiteitsbeoordeling.

De partĳen stellen alles in het werk om een aantrekkelĳk en
stabiel klimaat te creëren voor wederzĳdse investeringen.
Deze samenwerking heeft onder meer betrekking op:
a) het verstrekken en het verspreiden van informatie over
wetgeving en investeringsmogelĳkheden;
b) het ondersteunen van de ontwikkeling van een juridisch
klimaat dat gunstig is voor wederzĳdse investeringen, voor
zover nodig door het sluiten van overeenkomsten tussen de
lidstaten en Mexico ter bevordering en bescherming van

Artikel 19
Douane
1.
De samenwerking op douanegebied heeft ten doel te
waarborgen dat het handelsverkeer eerlĳk verloopt. De partĳen
verbinden zich ertoe de samenwerking op douanegebied te
bevorderen, zulks ter verbetering en consolidering van het
juridische kader van het onderlinge handelsverkeer.
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Artikel 21

De samenwerking heeft met name betrekking op:

a) uitwisseling van informatie;
b) ontwikkeling van nieuwe opleidingstechnieken en coördinatie van activiteiten van gespecialiseerde internationale
organisaties;
c) uitwisseling van ambtenaren en leidinggevend personeel van
douane- en belastingdiensten;
d) vereenvoudiging van de douaneprocedures voor de in- en
uitklaring van goederen;
e) verlening van technische bĳstand, voor zover van toepassing.
3.
Onverminderd andere vormen van samenwerking waarin
deze overeenkomst voorziet, merken beide partĳen op dat zĳ
belangstelling hebben voor de sluiting van een protocol inzake
wederzĳdse bĳstand op douanegebied, zulks binnen het institutionele kader van deze overeenkomst.
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Samenwerking op het gebied van de landbouw en het
platteland
1.
De partĳen stimuleren de ontwikkeling van en de samenwerking op het gebied van de landbouw, de agro-industriële
sector en het platteland.
2.

Hiertoe bestuderen zĳ onder meer:

a) maatregelen op het gebied van de harmonisatie van normen
en standaarden op milieugebied en sanitair gebied, zulks ter
bevordering van het handelsverkeer, daarbĳ rekening
houdende met de op deze terreinen voor beide partĳen
geldende wetgeving en overeenkomstig de WTO-regels en
de bepalingen van artikel 5;
b) de mogelĳkheid om informatie uit te wisselen en projecten
en activiteiten te ontwikkelen, met name op het gebied van
informatie, wetenschappelĳk en technisch onderzoek en de
opleiding van het personeel.

Artikel 20

Artikel 22

Informatiemaatschappĳ

Samenwerking op mĳnbouwgebied

1.
De partĳen erkennen dat informatie- en communicatietechnologieën belangrĳke elementen van de moderne samenleving en van vitaal belang zĳn voor de economische en sociale
ontwikkeling.

De partĳen komen overeen de samenwerking op mĳnbouwgebied te bevorderen, met name door middel van activiteiten die
gericht zĳn op:

2.

De samenwerking op dit gebied is met name gericht op:

a) een dialoog over alle aspecten van de informatiemaatschappĳ;
b) de uitwisseling van informatie en de verlening van technische bĳstand inzake regelgeving, normalisering, conformiteitsbeoordeling en certificatie op het gebied van informatieen telecommunicatietechnologieën;
c) de verspreiding van nieuwe informatie- en telecommunicatietechnologieën en de verbetering van nieuwe diensten op
het gebied van geavanceerde communicatie, diensten en
informatietechnologie;
d) de bevordering en uitvoering van gezamenlĳke onderzoeksprojecten en technologische en industriële ontwikkelingsprojecten op het gebied van de nieuwe informatie-, communicatie- en telematicatechnologieën en de informatiemaatschappĳ;
e) de bevordering van de deelname van beide partĳen aan
proefprojecten en speciale programma's, overeenkomstig de
desbetreffende voorwaarden;
f) onderlinge verbinding en interoperabiliteit van telematicanetwerken en -diensten;
g) een dialoog over de samenwerking op het gebied van de
regelgeving inzake internationale on-line diensten, inclusief
de aspecten van de bescherming van de persoonlĳke levenssfeer en persoonsgegevens;
h) de wederzĳdse toegang tot gegevensbanken overeenkomstig
nader overeen te komen bepalingen.

a) bevordering van de exploratie, de exploitatie en het winstgevend gebruik van delfstoffen, overeenkomstig de relevante
wetgeving op dit gebied;
b) bevordering van de uitwisseling van informatie, know-how
en technologie op het gebied van exploratie en exploitatie;
c) stimulering van de uitwisseling van experts en van gezamenlĳke onderzoeksactiviteiten ter bevordering van technologische ontwikkeling;
d) ontwikkeling van maatregelen ter bevordering van de investeringen op dit gebied.
Artikel 23
Samenwerking op energiegebied
1.
De samenwerking tussen beide partĳen is gericht op de
ontwikkeling van de energiesector van beide partĳen, waarbĳ
het accent ligt op de bevordering van de overdracht van technologie en de uitwisseling van informatie over de wetgeving
van beide partĳen.
2.
De samenwerking in deze sector heeft voornamelĳk
betrekking op: uitwisseling van informatie, opleiding van
personeel, overdracht van technologie, gezamenlĳke projecten
op het gebied van technologische ontwikkeling, infrastructuurprojecten, projecten voor een efficiëntere energieproductie,
bevordering van het rationeel gebruik van energie, ondersteuning van het gebruik van alternatieve, hernieuwbare en milieuvriendelĳke energiebronnen, bevordering van projecten op het
gebied van recycling en verwerking van afvalstoffen voor energiegebruik.
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Artikel 24
Samenwerking op vervoersgebied

meen, in alle onder deze overeenkomst vallende sectoren die in
aanmerking komen voor statistische verwerking.
Artikel 27

1.
De samenwerking tussen de partĳen op vervoersgebied is
gericht op:
a) bevordering van de herstructurering en modernisering van
de vervoerssystemen;
b) bevordering van exploitatienormen.
2.

In dit verband wordt prioriteit verleend aan:

a) uitwisseling van informatie tussen experts over het vervoersbeleid van de partĳen en andere onderwerpen van gemeenschappelĳk belang;
b) economische, juridische en technische opleidingsprogramma's voor economische actoren en hoge ambtenaren in
overheidsdienst;
c) uitwisseling van informatie over het wereldwĳde satellietnavigatiesysteem GNSS;
d) verlening van technische bĳstand, zulks ter bevordering van
de herstructurering en modernisering van het vervoerssysteem in al zĳn vormen.
3.
De partĳen bestuderen alle aspecten van het internationale maritieme vervoer, teneinde erop toe te zien dat de wederzĳdse groei van de handel niet wordt belemmerd. In dit
verband wordt onderhandeld over de liberalisering van de
internationale maritieme vervoersdiensten, zulks overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 van deze overeenkomst.
Artikel 25
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Bestuur
De overeenkomstsluitende partĳen werken samen bĳ aangelegenheden die te maken hebben met het openbaar bestuur en de
instellingen op nationaal, regionaal en lokaal niveau, zulks ter
bevordering van de opleiding van het personeel en de modernisering van de administratie.
Artikel 28
Samenwerking op het gebied van de bestrĳding van drugs,
het witwassen van geld en chemische precursoren
1.
De partĳen nemen de nodige maatregelen ter bevordering
van de onderlinge samenwerking en coördinatie, de intensivering van de activiteiten ter voorkoming en bestrĳding van de
productie, de verspreiding en het illegaal verbruik van drugs,
overeenkomstig de geldende interne voorschriften.
2.
Steunend op de medewerking van de ter zake bevoegde
instanties is de samenwerking met name gericht op:
a) de coördinatie van programma's en maatregelen ter bestrĳding van drugmisbruik, de verzorging en maatschappelĳke
reïntegratie van verslaafden, inclusief programma's voor
technische bĳstand. Deze activiteiten omvatten eventueel
onderzoek of maatregelen ter bestrĳding van de productie
van drugs door de bevordering van de regionale ontwikkeling van gebieden waar deze illegale gewassen worden
geproduceerd;

Samenwerking op het gebied van het toerisme

b) de ontwikkeling van gecoördineerde onderzoeksprogramma's en -projecten op het gebied van de drugsbestrĳding;

1.
De samenwerking tussen de partĳen is voornamelĳk
gericht op de bevordering van de uitwisseling van informatie
en de totstandkoming van „best practices”, zulks ten behoeve
van de evenwichtige en duurzame ontwikkeling van het
toerisme.

c) de uitwisseling van juridische en administratieve informatie
en de goedkeuring van passende maatregelen voor de
bestrĳding van drugs en het witwassen van geld, waaronder
maatregelen die zĳn goedgekeurd door de Gemeenschap en
de op dit gebied actieve internationale instellingen;

b) eerbiediging van de integriteit en de belangen van lokale
gemeenschappen;

d) de voorkoming van misbruik van chemische precursoren en
andere veelvuldig bĳ de vervaardiging van drugs en psychotrope stoffen gebruikte middelen, zulks overeenkomstig de
op 13 december 1996 door beide partĳen ondertekende
Overeenkomst inzake de controle op precursoren en chemische stoffen die veelvuldig bĳ de vervaardiging van verdovende middelen of psychotrope stoffen worden gebruikt, en
het VN-Verdrag van Wenen van 1988.

c) bevordering van de samenwerking tussen regio's en
gemeenten in buurlanden;

Artikel 29

2.
In dit verband richten de partĳen zich in het bĳzonder
op:
a) bescherming van het natuurlĳk en cultureel erfgoed en de
maximale benutting van het potentieel ervan;

d) verbetering van de opleidingen in de hotellerie, daarbĳ
bĳzondere aandacht schenkend aan hotelmanagement en
-administratie.
Artikel 26
Samenwerking op het gebied van de statistiek
De partĳen komen overeen de harmonisatie van statistische
methoden en praktĳken te bevorderen, zulks met het oog op
het gebruik, op wederzĳdse basis, van statistische gegevens
over de handel in goederen en diensten en, meer in het alge-

Wetenschappelĳke en technologische samenwerking
1.
De partĳen komen overeen op wetenschappelĳk en technologisch gebied samen te werken op gebieden van wederzĳds
belang, daarbĳ rekening houdende met het beleid van beide
partĳen.
2.

Doel van deze samenwerking is:

a) de bevordering van de uitwisseling van informatie en
know-how op het gebied van wetenschap en technologie,
met name over de tenuitvoerlegging van het beleid en de
programma's;
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b) de stimulering van duurzame betrekkingen tussen wetenschappers van beide partĳen;
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media, inclusief activiteiten op het gebied van coproductie,
opleiding, ontwikkeling en distributie.

c) de bevordering van de opleiding van het personeel.
Artikel 33

3.
De samenwerking dient te geschieden in de vorm van
gezamenlĳke onderzoeksprojecten, uitwisseling, overleg en
opleiding van wetenschappers, zulks ter bevordering van de
maximale verspreiding van onderzoeksresultaten.

Samenwerking op het gebied van informatie en communicatie

4.
De partĳen dienen ernaar te streven dat instellingen voor
hoger onderwĳs, onderzoekscentra en bedrĳven, met name het
midden- en kleinbedrĳf, op passende wĳze bĳ deze samenwerking worden betrokken.

De partĳen komen overeen de uitwisseling en verspreiding van
informatie te bevorderen en activiteiten van gemeenschappelĳk
belang op te zetten en te ondersteunen op het gebied van
informatie en communicatie.

5.
De samenwerking tussen beide partĳen kan resulteren in
een sectoriële overeenkomst inzake onderzoek en technologische ontwikkeling, voor zover dit wenselĳk wordt geacht.

Artikel 34

Artikel 30
Samenwerking op het gebied van opleiding en onderwĳs
1.
De partĳen stellen vast of en op welke wĳze de situatie
op het gebied van onderwĳs en beroepsopleiding tastbaar kan
worden verbeterd. Bĳzondere aandacht wordt daarbĳ besteed
aan onderwĳs en opleiding van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen.
2.
De partĳen gaan intensiever samenwerken op het gebied
van onderwĳs, inclusief hoger onderwĳs, beroepsopleiding en
uitwisselingsactiviteiten tussen universiteiten en bedrĳven, zulks
ter bevordering van de vakkennis van leidinggevend personeel
uit de particuliere en openbare sector.
3.
De partĳen besteden bĳzondere aandacht aan maatregelen die gericht zĳn op het bevorderen van permanente
contacten tussen gespecialiseerde instellingen en de uitwisseling
van informatie, know-how, experts en technische hulpmiddelen, alsmede op het gebied van jeugdzaken, daarbĳ gebruikmakend van de faciliteiten in het kader van het Alfaprogramma en de ervaring van beide partĳen op deze gebieden.
4.
De samenwerking tussen beide partĳen kan, voor zover
daarover overeenstemming bestaat, resulteren in een sectoriële
overeenkomst op het gebied van onderwĳs, beroepsopleiding
en jeugdzaken.
Artikel 31
Culturele samenwerking
1.
De partĳen komen overeen de samenwerking op cultureel
gebied te bevorderen, daarbĳ hun diversiteit in acht nemend,
zulks ter bevordering van het wederzĳds begrip en de verspreiding van de cultuur van beide partĳen.
2.
De partĳen nemen passende maatregelen ter bevordering
van culturele uitwisseling en nemen gezamenlĳke initiatieven
op cultureel gebied. Daartoe dienen beide partĳen tezĳnertĳd
overeenstemming te bereiken over specifieke samenwerkingsacties en de desbetreffende voorwaarden.
Artikel 32
Samenwerking in de audiovisuele sector
De partĳen komen overeen om de samenwerking op dit gebied
te bevorderen, voornamelĳk door middel van opleidingsprogramma's op het gebied van de audiovisuele sector en de

Samenwerking op het gebied van milieu en natuurlĳke
hulpbronnen
1.
De partĳen dienen bĳ alle samenwerkingsactiviteiten in
het kader van deze overeenkomst rekening te houden met de
noodzaak om het milieu en het ecologisch evenwicht te
beschermen.
2.
De partĳen komen overeen de onderlinge samenwerking
verder te ontwikkelen, zulks ter voorkoming van de verdere
verslechtering van het milieu, ter bevordering van het behoud
en het rationeel gebruik van de natuurlĳke hulpbronnen, ter
bevordering van de beschikbaarheid van informatie over en de
verspreiding en uitwisseling van informatie en ervaring op het
gebied van de milieuwetgeving, ter bevordering van het
toepassen van economische prikkels voor de stimulering
daarvan, ter versterking van het milieubeheer op alle niveaus
van het overheidsbeleid, ter bevordering van de opleiding van
het personeel, ter stimulering van het onderwĳs op milieugebied en de uitvoering van gezamenlĳke onderzoeksprojecten en
met het oog op de bevordering van sociale participatie.
3.
De partĳen komen overeen de wederzĳdse toegang tot
programma's op dit gebied te bevorderen, zulks overeenkomstig de voorwaarden van deze programma's.
4.
De samenwerking tussen de partĳen kan eventueel resulteren in de sluiting van een sectoriële overeenkomst op het
gebied van milieu en natuurlĳke hulpbronnen, voor zover
wenselĳk.
Artikel 35
Samenwerking op het gebied van visserĳ
Gezien het sociaal-economische belang van de visserĳsector
van beide partĳen wordt overeengekomen de samenwerking op
dit gebied verder te ontwikkelen, met name door de sluiting
van een sectoriële visserĳovereenkomst, zulks overeenkomstig
de wetgeving van beide partĳen en voor zover dat wenselĳk
wordt geacht.
Artikel 36
Samenwerking op het gebied van sociale zaken en
armoede
1.
De partĳen voeren een dialoog over alle sociale zaken die
voor deze of gene partĳ van belang zĳn.
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Dit omvat zaken in verband met kwetsbare bevolkingsgroepen
en regio's, zoals inheemse bevolkingsgroepen, arme landbouwers, kansarme vrouwen en andere door armoede getroffen
bevolkingsgroepen.
2.
De partĳen erkennen het belang van harmonisatie van de
economische en sociale ontwikkeling, rekening houdende met
de noodzaak van de eerbiediging van de basisrechten van de in
lid 1 genoemde bevolkingsgroepen. De nieuwe basis voor de
groei moet leiden tot het creëren van werkgelegenheid en een
hogere levensstandaard voor de minst bevoorrechte bevolkingsgroepen.
3.
De partĳen dienen de activiteiten van de civil society,
gericht op het creëren van werkgelegenheid, de bevordering
van de beroepsopleiding en inkomensgroei, periodiek te coördineren.
Artikel 37
Regionale samenwerking
1.
De partĳen dienen activiteiten te bevorderen die gericht
zĳn op de ontwikkeling van gezamenlĳke acties door middel
van samenwerking, voornamelĳk in Midden-Amerika en het
Caribisch gebied.
2.
Daarbĳ dient voorrang te worden verleend aan initiatieven ter bevordering van de intraregionale handel in MiddenAmerika en het Caribisch gebied en de regionale samenwerking
op het gebied van milieu en wetenschappelĳk en technologisch
onderzoek, de ontwikkeling van de voor de economische
ontwikkeling van deze regio vereiste communicatie-infrastructuur, alsmede ter bevordering van initiatieven die gericht zĳn
op de verbetering van de levensstandaard van kansarme bevolkingsgroepen.
3.
Bĳzondere aandacht dient te worden geschonken aan de
bevordering van de ontwikkeling van vrouwen en de stimulering van hun deelname aan het productieproces.
4.
De partĳen komen overeen onderzoek te verrichten naar
passende middelen voor de bevordering van en de uitoefening
van toezicht op de samenwerking met derden.
Artikel 38
Samenwerking op het gebied van vluchtelingenvraagstukken
De partĳen stellen alles in het werk om de resultaten van de
reeds aan Midden-Amerikaanse vluchtelingen in Mexico
verstrekte hulp te consolideren, en komen overeen samen te
werken bĳ het zoeken naar duurzame oplossingen.
Artikel 39
Samenwerking op het gebied van de mensenrechten en de
democratie
1.
De partĳen komen overeen de samenwerking op dit
gebied te richten op de bevordering van de naleving van de in
artikel 1 genoemde beginselen.
2.

De samenwerking dient met name te worden gericht op:
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a) ontwikkeling van de civil society door middel van programma's voor onderwĳs, opleiding en voorlichting;
b) maatregelen op het gebied van opleiding en informatie, ter
verbetering van het functioneren van de instellingen en ter
versterking van de rechtsstaat;
c) bevordering van de mensenrechten en de democratische
beginselen.
3.
De partĳen kunnen eventueel gezamenlĳke projecten
uitvoeren, ter versterking van de samenwerking tussen
verkozen instellingen en andere instellingen die verantwoordelĳk zĳn voor het toezicht op en de bevordering van de
eerbiediging van de mensenrechten.
Artikel 40
Samenwerking op het gebied van de consumentenbescherming
1.
De partĳen zĳn van oordeel dat de samenwerking op dit
gebied gericht moet zĳn op de verbetering van de stelsels voor
de bescherming van de consument en op de onderlinge harmonisatie daarvan, zulks in het kader van de bestaande wetgeving.
2.

De samenwerking is met name gericht op:

a) de uitwisseling van informatie en experts en de bevordering
van de samenwerking tussen consumentenorganisaties van
beide partĳen;
b) de organisatie van opleidingsacties en de verlening van technische bĳstand.
Artikel 41
Samenwerking op het gebied van gegevensbescherming
1.
Onder verwĳzing naar artikel 51 komen beide partĳen
overeen samen te werken op het gebied van de bescherming
van persoonsgegevens, zulks ter verbetering van de bescherming en ter voorkoming van handelsbelemmeringen wanneer
persoonsgebonden gegevens worden overgedragen.
2.
De samenwerking op het gebied van de bescherming van
persoonsgegevens kan ook de verlening van technische bĳstand
omvatten in de vorm van de uitwisseling van informatie en
experts en het opzetten van gezamenlĳke programma's en
projecten.
Artikel 42
Gezondheidszorg
1.
Het doel van de samenwerking op het gebied van de
gezondheidszorg is de versterking van de activiteiten op het
gebied van onderzoek, farmacologie, preventieve geneeskunde
en besmettelĳke ziekten, zoals aids.
2.

De samenwerking is met name gericht op:

a) projecten inzake epidemiologie, decentralisatie en administratie van gezondheidsdiensten;
b) ontwikkeling van opleidingsprogramma's;
c) programma's en projecten ter verbetering van de gezondheidszorg en het sociaal welzĳn op het platteland en in
stedelĳke gebieden.
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Artikel 43
Toekomstige ontwikkelingen
1.
De partĳen kunnen deze titel in onderling overleg
uitbreiden, teneinde de samenwerking verder uit te breiden en
aan te vullen met overeenkomsten voor specifieke sectoren of
activiteiten.
2.
Met het oog op de implementatie van deze titel kan elk
van de partĳen voorstellen doen voor de uitbreiding van de
reikwĳdte van de onderlinge samenwerking, rekening
houdende met de bĳ de uitvoering opgedane ervaring.
Artikel 44
Hulpmiddelen bĳ de samenwerking
1.
De overeenkomstsluitende partĳen stellen de nodige —
financiële of andere — middelen beschikbaar voor de verwezenlĳking van de in deze overeenkomst genoemde samenwerkingsdoelstellingen, zulks voor zover de beschikbare middelen
en regelgeving dat toelaten.
2.
De partĳen sporen de Europese Investeringsbank aan haar
activiteiten in Mexico voort te zetten, overeenkomstig de
procedures en financieringscriteria.
TITEL VII
INSTITUTIONEEL KADER

Artikel 45
Gezamenlĳke Raad
Er wordt een Gezamenlĳke Raad opgericht die toezicht uitoefent op de implementatie van de overeenkomst. De Gezamenlĳke Raad komt op ministerieel niveau bĳeen, op vaste
tĳdstippen en telkens wanneer de omstandigheden zulks
vereisen. Hĳ behandelt alle belangrĳke vraagstukken die zich in
het kader van de overeenkomst voordoen, en alle andere bilaterale of internationale vraagstukken van gemeenschappelĳk
belang.
Artikel 46
1.
De Gezamenlĳke Raad bestaat enerzĳds uit leden van de
Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie en
anderzĳds uit leden van de regering van Mexico.
2.
De leden van de Gezamenlĳke Raad kunnen regelingen
treffen om zich te doen vertegenwoordigen, overeenkomstig de
daartoe in het reglement van orde vast te stellen voorwaarden.
3.

De Gezamenlĳke Raad stelt zĳn reglement van orde vast.

4.
De Gezamenlĳke Raad wordt beurtelings voorgezeten
door een lid van de Raad van de Europese Unie en een lid van
de regering van Mexico, overeenkomstig het bepaalde in het
reglement van orde.
Artikel 47
De Gezamenlĳke Raad heeft voor de verwezenlĳking van de
doelstellingen van de overeenkomst in de daarin genoemde
gevallen beslissingsbevoegdheid. Zĳn besluiten zĳn bindend
voor de partĳen, die de nodige maatregelen treffen voor de
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uitvoering ervan. De Gezamenlĳke Raad kan tevens aanbevelingen doen.
De besluiten en aanbevelingen van de Gezamenlĳke Raad
worden vastgesteld in onderling overleg tussen de partĳen.
Artikel 48
Gemengde Commissie
1.
De Gezamenlĳke Raad wordt in de vervulling van zĳn
taken bĳgestaan door een Gemengde Commissie, bestaande uit
vertegenwoordigers van de leden van de Raad van de Europese
Unie en de Europese Commissie enerzĳds en vertegenwoordigers van de regering van Mexico anderzĳds, gewoonlĳk op het
niveau van hoge ambtenaren.
De Gezamenlĳke Raad stelt in zĳn reglement van orde de taken
van de Gemengde Commissie vast, waaronder ook de voorbereiding van vergaderingen van de Gezamenlĳke Raad, en de
werkwĳze van de Gemengde Commissie.
2.
De Gezamenlĳke Raad kan bevoegdheden overdragen aan
de Gemengde Commissie. In dat geval neemt de Gemengde
Commissie haar besluiten overeenkomstig de in artikel 47 vastgelegde voorwaarden.
3.
De Gemengde Commissie komt gewoonlĳk éénmaal per
jaar bĳeen, afwisselend in Brussel en in Mexico. De datum en
de agenda van die vergadering worden in onderling overleg
vooraf vastgesteld. In onderling overleg kan tevens worden
besloten tot buitengewone vergaderingen. De Gemengde
Commissie wordt beurtelings voorgezeten door een vertegenwoordiger van één der partĳen.
Artikel 49
Andere speciale commissies
De Gezamenlĳke Raad kan besluiten tot de oprichting van
andere speciale commissies of organen die voor de uitvoering
van zĳn taken nodig zĳn.
De Gezamenlĳke Raad stelt in zĳn reglement van orde de
samenstelling, taken en werkwĳze van die commissies of
organen vast.
Artikel 50
Beslechting van geschillen
De Gezamenlĳke Raad neemt de nodige besluiten inzake de
totstandkoming van een specifieke procedure voor de beslechting van geschillen op handelsgebied, die verenigbaar is met de
WTO-regels op dit gebied.
TITEL VIII
SLOTBEPALINGEN

Artikel 51
Gegevensbescherming
1.
De partĳen komen overeen een hoge mate van bescherming te garanderen op het gebied van de verwerking van
persoonlĳke en andere gegevens, zulks overeenkomstig de door
de bevoegde internationale organisaties en de Gemeenschap
goedgekeurde normen.
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2.
Daartoe nemen de partĳen de in bĳlage, bedoelde normen
in acht die een integrerend onderdeel uitmaken van de overeenkomst.

respectieve bevoegdheden, zoals afgeleid van het Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap, en anderzĳds
Mexico.

Artikel 52

Artikel 56

Clausule inzake nationale veiligheid
Niets in de overeenkomst belet een partĳ maatregelen te
nemen:
a) die zĳ nodig acht om de onthulling van informatie die tegen
haar vitale veiligheidsbelangen indruist, te beletten;
b) die verband houden met de productie van of de handel in
wapens, munitie of oorlogsmateriaal of met onderzoek,
ontwikkeling of productie die vereist zĳn voor defensiedoeleinden, mits deze maatregelen geen afbreuk doen aan de
concurrentievoorwaarden voor producten die niet voor
specifiek militaire doeleinden bestemd zĳn;
c) die zĳ van vitaal belang voor haar eigen veiligheid acht, in
geval van ernstige binnenlandse problemen die de openbare
orde bedreigen, in tĳden van oorlog of ernstige internationale spanningen die een oorlogsdreiging inhouden, of om
verplichtingen na te komen die zĳ voor de handhaving van
de vrede en de internationale veiligheid is aangegaan.
Artikel 53
De Slotakte bevat de gezamelĳke en unilaterale verklaringen
gemaakt bĳ ondertekening van deze overeenkomst.
Artikel 54
1.
Indien krachtens deze overeenkomst of krachtens in het
kader van deze overeenkomst goedgekeurde regelingen de
behandeling van meestbegunstigde natie wordt toegekend, dan
is deze niet van toepassing op belastingvoordelen die de
lidstaten of Mexico toekennen of in de toekomst zullen
toekennen krachtens de fiscale bepalingen van overeenkomsten
ter voorkoming van dubbele belastingheffing of andere belastingregelingen, dan wel binnenlandse belastingwetgeving.
2.
Niets in deze overeenkomst of in krachtens deze overeenkomst goedgekeurde regelingen mag worden uitgelegd als
zĳnde bedoeld om de goedkeuring of naleving door de
lidstaten of Mexico te beletten van maatregelen ter voorkoming
van belastingontduiking of belastingvlucht krachtens de fiscale
bepalingen van overeenkomsten ter voorkoming van dubbele
belastingheffing of andere belastingregelingen, dan wel binnenlandse belastingwetgeving.
3.
Niets in deze overeenkomst of in krachtens deze overeenkomst goedgekeurde regelingen mag worden uitgelegd als
zĳnde bedoeld om de lidstaten of Mexico te beletten om bĳ de
toepassing van de relevante bepalingen van hun belastingwetgeving onderscheid te maken tussen belastingbetalers die niet
in dezelfde situatie verkeren, in het bĳzonder met betrekking
tot hun verblĳfplaats of de plaats waar hun kapitaal is geïnvesteerd.
Artikel 55
Definitie van de partĳen
Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt onder
„partĳen” verstaan: enerzĳds de Gemeenschap, of de lidstaten,
of de Gemeenschap en haar lidstaten, overeenkomstig hun
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Territoriale toepassing
Deze overeenkomst is van toepassing enerzĳds op de gebieden
waar het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap
van toepassing is, onder de in dat verdrag neergelegde voorwaarden, en anderzĳds op het grondgebied van Mexico.
Artikel 57
Duur
1.

Deze overeenkomst wordt voor onbepaalde tĳd gesloten.

2.
Elk der partĳen kan deze overeenkomst door kennisgeving aan de andere partĳ opzeggen. De overeenkomst verstrĳkt
zes maanden na de datum van genoemde kennisgeving.
Artikel 58
Nakoming van verplichtingen
1.
De partĳen treffen alle algemene en bĳzondere maatregelen die vereist zĳn om aan hun verplichtingen krachtens deze
overeenkomst te voldoen. Zĳ zien erop toe dat de in de overeenkomst aangegeven doelstellingen worden bereikt.
Indien één van de partĳen van mening is dat de andere partĳ
een verplichting die uit de overeenkomst voortvloeit niet is
nagekomen, kan zĳ passende maatregelen treffen. Alvorens dit
te doen, behalve in bĳzonder dringende gevallen, verstrekt zĳ
de Gezamenlĳke Raad alle ter zake doende informatie die nodig
is voor een grondig onderzoek van de situatie, teneinde een
voor beide partĳen aanvaardbare oplossing te vinden.
Bĳ voorrang moeten die maatregelen worden gekozen die de
goede werking van de overeenkomst het minst verstoren. Deze
maatregelen worden onmiddellĳk ter kennis van de Gezamenlĳke Raad gebracht en op verzoek van de andere partĳ in de
Gezamenlĳke Raad besproken.
2.
De partĳen komen overeen dat in lid 1 van dit artikel
onder „bĳzonder dringende gevallen” worden verstaan gevallen
van wezenlĳke inbreuk op de overeenkomst door één van de
partĳen. Als wezenlĳke inbreuk op de overeenkomst wordt
beschouwd:
a) niet-naleving van de overeenkomst in strĳd met de algemene regels van het internationale recht;
b) schending van de in artikel 1 vermelde essentiële onderdelen
van de overeenkomst.
3.
De partĳen komen overeen dat de in dit artikel genoemde
„passende maatregelen” in overeenstemming met het internationale recht genomen maatregelen zĳn. Indien één van de
partĳen in een bĳzonder dringend geval een in dit artikel
bedoelde maatregel neemt, kan de andere partĳ verzoeken om
spoedoverleg, dat binnen een termĳn van 15 dagen dient plaats
te vinden.
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Artikel 59
Authentieke teksten
Deze overeenkomst is opgesteld in tweevoud in de Deense, de
Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse,
de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal,
zĳnde alle teksten gelĳkelĳk authentiek.
Artikel 60
Inwerkingtreding
1.
Deze overeenkomst wordt door de partĳen volgens hun
eigen procedures goedgekeurd.
2.
Deze overeenkomst treedt in werking op de eerste dag
van de maand volgende op de datum waarop de overeenkomstsluitende partĳen elkaar ervan kennisgeving doen dat de
daartoe vereiste procedures zĳn voltooid.
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De toepassing van de titels II en VI wordt opgeschort totdat de
Gezamenlĳke Raad de in de artikelen 5, 6, 9, 10, 11 en 12
bedoelde besluiten heeft goedgekeurd.
3.
Er wordt kennisgeving gedaan aan de secretaris-generaal
van de Raad van de Europese Unie, die optreedt als depositaris
van de overeenkomst.
4.
Vanaf de datum waarop de titels II en VI van toepassing
worden, zoals bedoeld in lid 2, vervangt deze overeenkomst de
op 26 april 1991 ondertekende Kaderovereenkomst inzake
samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en Mexico.
5.
Bĳ inwerkingtreding van deze overeenkomst worden alle
besluiten die zĳn goedgekeurd door de Gezamenlĳke Raad, die
werd ingesteld bĳ de Interimovereenkomst betreffende de
handel en aanverwante zaken tussen de Europese Gemeenschap
en Mexico, ondertekend op 8 december 1997, geacht te zĳn
aangenomen door de bĳ artikel 45 opgerichte Gezamenlĳke
Raad.

Hecho en Bruselas, el ocho de diciembre de mil novecientos noventa y siete.
Udfærdiget i Bruxelles den ottende december nitten hundrede og syvoghalvfems.
Geschehen zu Brüssel am achten Dezember neunzehnhundertsiebenundneunzig.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις οκτώ ∆εκεµβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.
Done at Brussels on the eighth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.
Fait à Bruxelles, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Fatto a Bruxelles, addì otto dicembre millenovecentonovantasette.
Gedaan te Brussel, de achtste december negentienhonderd zevenennegentig.
Feito em Bruxelas, em oito de Dezembro de mil novecentos e noventa e sete.
Tehty Brysselissä kahdeksantena päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.
Som skedde i Bryssel den åttonde december nittonhundranittiosju.
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Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrĳk België
Für das Königreich Belgien

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté
germanophone, la Région wallone, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige
Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelĳke Gewest.
Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die
Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

For Kongeriget Danmark

Für die Bundesrepublik Deutschland

Για την Ελληνική ∆ηµοκρατία
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Por el Reino de España

Pour la République française

Thar ceann na hÉireann
For Ireland

Per la Repubblica italiana
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Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Voor het Koninkrĳk der Nederlanden

Für die Republik Österreich

Pela República Portuguesa

Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland
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För Konungariket Sverige

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
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Por los Estados Unidos Mexicanos

28.10.2000

28.10.2000

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

BĲLAGE
BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS ALS BEDOELD IN ARTIKEL 51
— Richtsnoeren voor de regulering van geïnformatiseerde persoonsgegevensbestanden, zoals gewĳzigd door de Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 1990;
— Aanbeveling van de OESO-Raad betreffende richtsnoeren voor de bescherming van privacy en grensoverschrĳdend
verkeer van persoonsgegevens van 23 september 1980;
— Verdrag van de Raad van Europa voor de bescherming van natuurlĳke personen in verband met de automatische
verwerking van persoonsgegevens van 28 januari 1981;
— Richtlĳn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van
natuurlĳke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrĳe verkeer van die
gegevens.
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