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Midlertidig tilbagetrækning af præferencer i visse aftaler mellem EU og 
visse tredjelande ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 15. januar 2019 om forslag til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning om iværksættelse af beskyttelsesklausuler 
og andre mekanismer for midlertidig tilbagetrækning af præferencer i visse aftaler 
mellem Den Europæiske Union og visse tredjelande (COM(2018)0206 – C8-0158/2018 – 
2018/0101(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2018)0206),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 207, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C8-0158/2018),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold 
til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 5. 
december 2018 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 
294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til forretningsordenens artikel 59,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel (A8-0330/2018),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. godkender Europa-Parlamentets og Kommissionens fælles erklæring, der er vedføjet 
som bilag til denne beslutning, og som vil blive offentliggjort i L-udgaven af Den 
Europæiske Unions Tidende sammen med den endelige lovgivningsmæssige retsakt;

3. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer 



eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

4. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til de nationale parlamenter.



P8_TC1-COD(2018)0101

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 15. januar 2019 med 
henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/… om 
iværksættelse af bilaterale beskyttelsesklausuler og andre mekanismer for midlertidig 
tilbagetrækning af præferencer i visse handelsaftaler mellem Den Europæiske Union og 
tredjelande

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets 
holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2019/287.)



BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

FÆLLES ERKLÆRING FRA EUROPA-PARLAMENTET OG KOMMISSIONEN

Europa-Parlamentet og Kommissionen er enige om betydningen af et tæt samarbejde om 

overvågningen af gennemførelsen af aftalerne i bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2019/287 af 13. februar 2019 om iværksættelse af beskyttelsesklausuler og 

andre mekanismer for midlertidig tilbagetrækning af præferencer i visse aftaler mellem Den 

Europæiske Union og tredjelande1. De er i denne henseende enige om, at såfremt Europa-

Parlamentet vedtager en henstilling om indledning af undersøgelse af 

beskyttelsesforanstaltninger, undersøger Kommissionen omhyggeligt, hvorvidt betingelserne 

indeholdt i forordningen for indledning på eget initiativ er opfyldt. Såfremt Kommissionen 

ikke anser disse betingelser for opfyldt, forelægger den Europa-Parlamentets ansvarlige 

udvalg en beretning med en redegørelse for alle de faktorer, der er relevante for 

igangsættelsen af en sådan undersøgelse. 

1 EUT L 53 af 22.2.2019, s. 1.


