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PR_NLE-AP_Agreement

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese 
Unie, van een Overeenkomst betreffende de deelname van de Republiek Kroatië aan de 
Europese Economische Ruimte, en drie daarmee verband houdende overeenkomsten
(06698/2014 – C8-0002/2014 – 2014/0047(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

– gezien het ontwerp van besluit van de Raad (06698/2014),

– gezien de Overeenkomst betreffende de deelname van de Republiek Kroatië aan de 
Europese Economische Ruimte, en drie daarmee verband houdende overeenkomsten 
(06696/2014),

– gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 217 
en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a) v), van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie (C8-0002/2014),

– gezien artikel 99, lid 1, eerste en derde alinea, en lid 2, en artikel 108, lid 7, van zijn 
Reglement,

– gezien de aanbeveling van de Commissie internationale handel (A8-0026/2014),

1. hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst en drie daarmee verband 
houdende overeenkomsten;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de 
Republiek IJsland, het Vorstendom Liechtenstein en het Koninkrijk Noorwegen.
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BEKNOPTE TOELICHTING

De Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte (hierna "de EER-overeenkomst" 
genoemd) werd op 2 mei 1992 ondertekend en werd op 1 januari 1994 van kracht. 
Overeenkomstig de Akte van toetreding van de Republiek Kroatië verbindt Kroatië zich ertoe 
onder de in de Akte neergelegde voorwaarden toe te treden tot de Overeenkomst betreffende 
de Europese Economische Ruimte, zulks overeenkomstig artikel 128 van die overeenkomst.

Om de deelname van Kroatië aan de Europese Economische Ruimte mogelijk te maken, 
beogen de onderhavige besluiten van de Raad de sluiting van:

1. de Overeenkomst betreffende de deelname van de republiek Kroatië aan de Europese 
Economische Ruimte;

2. het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk Noorwegen en de 
Europese Unie betreffende een financieel mechanisme van Noorwegen voor de periode 
2009-2014, naar aanleiding van de deelname van de Republiek Kroatië aan de Europese 
Economische Ruimte; 

3. het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische 
Gemeenschap en de Republiek IJsland naar aanleiding van de toetreding van de 
Republiek Kroatië tot de Europese Unie; alsmede

4. het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische 
Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen naar aanleiding van de toetreding van de 
Republiek Kroatië tot de Europese Unie.

De EER-overeenkomst brengt de lidstaten van de EU en de drie leden van de Europese 
Vrijhandelsassociatie – IJsland, Liechtenstein en Noorwegen – samen tot één interne markt. 

De EER-overeenkomst voorziet in de toepassing van de EU-wetgeving met betrekking tot de 
vier vrijheden – het vrije verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal – in alle EER-
landen. Daarnaast voorziet de overeenkomst tevens in samenwerking op andere belangrijke 
gebieden zoals onderzoek en ontwikkeling, onderwijs, sociaal beleid, milieu, 
consumentenbescherming, toerisme en cultuur, die gezamenlijk bekend staan als zogeheten 
"flankerend en horizontaal beleid". De overeenkomst waarborgt gelijke rechten en 
verplichtingen binnen de interne markt voor in de EER gevestigde burgers en economische 
actoren.

De rapporteur is van mening dat de deelname van Kroatië aan de Europese Economische 
Ruimte een natuurlijk uitvloeisel is van zijn toetreding tot de EU. Het is dan ook niet meer 
dan normaal dat, ruim een jaar na de toetreding van het land, door de Commissie en de Raad 
de nodige juridische stappen zijn ondernomen om deze deelname mogelijk te maken. 

In het licht van het bovenstaande beveelt de rapporteur aan dat het Parlement zijn 
goedkeuring hecht aan de sluiting van de overeenkomst betreffende de deelname van Kroatië 
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aan de Europese Economische Ruimte, alsook aan de drie bijbehorende aanvullende 
protocollen.
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