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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 van een protocol bij de 

partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen 

en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Oezbekistan, anderzijds, tot uitbreiding van 

de bepalingen van de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tot de bilaterale 

handel in textiel 

(16384/1/2010 – C7-0097/2011 – 2010/0323(NLE)) 

(Goedkeuring) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het ontwerp van besluit van de Raad (16384/1/2010), 

– gezien het ontwerp van Protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst 

tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek 

Oezbekistan, anderzijds, tot uitbreiding van de bepalingen van de partnerschaps- en 

samenwerkingsovereenkomst tot de bilaterale handel in textiel (16388/2010), 

– gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 207 

en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a) (v), van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie (C7-0097/2011), 

– gezien zijn interimresolutie van 15 december 20111 over het voorstel voor een besluit, 

– gezien zijn niet-wetgevingsresolutie van ...2 over het ontwerp van besluit, 

– 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 en het advies van de 

Commissie buitenlandse zaken (A8-0332/2016), 

1. hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst; 

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, 

de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de 

Republiek Oezbekistan. 

                                                 
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0586. 
2 Aangenomen teksten, P8_TA(0000)0000. 
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BEKNOPTE MOTIVERING 

Het Europees Parlement wordt verzocht zijn goedkeuring te hechten aan het protocol bij de 

partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de lidstaten, 

enerzijds, en Oezbekistan, anderzijds, tot uitbreiding van de bepalingen van deze 

overeenkomst tot de bilaterale handel in textiel. De ratificatie van het textielprotocol zou 

leiden tot de opname van textiel in de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst (PSO), 

die in 1999 tussen Oezbekistan en de EU is gesloten. De bepalingen onder de titel “trade in 

goods” van deze PSO zouden zo dus eveneens voor textiel gelden. Dit behelst wederzijdse 

toekenning van de status van de meest begunstigde natie, handel zonder kwantitatieve 

beperkingen, toepassing van het beginsel van vrije doorvoer, handel tegen marktgerelateerde 

prijzen, toepassing van een vrijwaringsclausule, en de mogelijkheid van toepassing van een 

verbod of beperkingen voor importen, exporten of goederen in douanevervoer op grond van 

overwegingen in verband met de goede zeden, openbaar beleid of openbare orde. 

In december 2011 heeft het Europees Parlement een interimverslag aangenomen, waarin het 

zijn goedkeuring afhankelijk maakt van de verbetering van de situatie van de mensenrechten 

in Oezbekistan, waarbij het de nadruk legt op kinderarbeid en dwangarbeid bij de jaarlijkse 

katoenoogst. In dit interimverslag zijn 14 aanbevelingen opgenomen.  

Na de goedkeuring van dit verslag is een dialoog met Oezbekistan ingesteld in het kader 

waarvan jaarlijkse hoorzittingen zijn gehouden met deelname van belangrijke spelers, 

waaronder maatschappelijke organisaties, de Oezbeekse autoriteiten en de Europese en 

internationale instellingen. Ook is een nauwe samenwerking op gang gebracht tussen 

Oezbekistan en de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) om de maatregelen te beoordelen 

die zijn genomen om een einde te maken aan kinderarbeid en dwangarbeid in het kader van de 

jaarlijkse katoenoogst in Oezbekistan. De IAO heeft in 2013 voor het eerst en vervolgens in 

2014 en 2015 een waarnemingsmissie bij de katoenoogst uitgevoerd, en voor 2016 staat een 

nieuwe waarnemingsmissie gepland met bijzondere aandacht voor het vraagstuk 

dwangarbeid.  

In het verslag van de laatste waarnemingsmissie van de IAO, van 14 september t/m 31 

oktober 2015, is aangetoond dat tijdens de katoenoogst vrijwel geen sprake meer was van 

kinderarbeid. De openbare autoriteiten hebben verschillende maatregelen genomen ter 

bestrijding van kinderarbeid, waaronder een systeem voor naschoolse opvang, boetes voor 

overtreders en maatregelen om het verantwoordelijkheidsbesef van ouders, leerkrachten en 

boeren te vergroten. Er zijn slechts enkele afzonderlijke gevallen gemeld. De IAO heeft dus 

verklaard dat kinderarbeid nog maar zelden voorkomt en maatschappelijk niet meer wordt 

getolereerd.  

Hetzelfde geldt niet voor dwangarbeid. Aangezien de situatie hieromtrent moeilijker te 

beoordelen is, heeft de IAO een aantal indicatoren voor dwangarbeid vastgesteld in verband 

met uitbuiting en aanwervingsprocessen. De Oezbeekse autoriteiten hebben een aantal 

verbintenissen gedaan om geleidelijk een einde te maken aan dwangarbeid onder 

volwassenen, waaronder de instelling van een feedbackmechanisme waarmee wordt 

ingespeeld op de grieven van de bevolking, de organisatie van bewustmakingscampagnes en 

de instelling van een programma voor de beoordeling van de tenuitvoerlegging van de 

internationale verdragen op dit gebied.  
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Het Europees Parlement ondersteunt volledig het door de IAO gedane werk om definitief een 

einde te maken aan dwangarbeid in Oezbekistan. De inspanningen van de Oezbeekse 

autoriteiten moeten eveneens worden aangemoedigd. De rapporteur is dan ook van mening 

dat het in de huidige context van dialoog en samenwerking op zijn plaats is dat het Europees 

Parlement zijn goedkeuring hecht aan het textielprotocol met Oezbekistan.  

Indien de Oezbeekse autoriteiten echter hun verbintenis om een einde te maken aan 

dwangarbeid (tijdelijk) naast zich neer zouden leggen, dan behoudt het Parlement zich het 

recht voor de Europese Commissie en de Raad te verzoeken toepassing te geven aan de 

artikelen 2 en 95 van de PSO, die voorzien in algemene of specifieke maatregelen vanwege 

niet-eerbiediging van de mensenrechten. 
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25.10.2016 

ADVIES VAN DE COMMISSIE BUITENLANDSE ZAKEN 

aan de Commissie internationale handel 

inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van een protocol bij de 

partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt 

gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek 

Oezbekistan, anderzijds, tot wijziging van de overeenkomst teneinde de bepalingen van de 

overeenkomst uit te breiden tot de bilaterale handel in textiel, gelet op het vervallen van de 

bilaterale overeenkomst inzake textiel 

(16384/1/2010 – C7-0097/2011 – 2010/0323(NLE)) 

Rapporteur voor advies: Elmar Brok 

 

 

 

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

internationale handel het Parlement aan te bevelen zijn goedkeuring te hechten aan het 

ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van een protocol bij de 

partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt 

gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek 

Oezbekistan, anderzijds, tot wijziging van de overeenkomst teneinde de bepalingen van de 

overeenkomst uit te breiden tot de bilaterale handel in textiel, gelet op het vervallen van de 

bilaterale overeenkomst inzake textiel. 
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PROCEDURE VAN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE 

Titel Uitbreiding van de bepalingen van de partnerschaps- en 

samenwerkingsovereenkomst met Oezbekistan tot de bilaterale handel 

in textielproducten 

Document- en procedurenummers 16384/1/2010 – C7-0097/2011 – COM(2010)0664 – 16384/2010 – 
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