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Verdeling van de in de WTO-lijst van de Unie opgenomen 
tariefcontingenten na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de 
EU ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 januari 2019 over het voorstel 
voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de verdeling van 
de in de WTO-lijst van de Unie opgenomen tariefcontingenten na de terugtrekking van 
het Verenigd Koninkrijk uit de Unie en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 32/2000 
van de Raad (COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2018)0312),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 207, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het 
Parlement is ingediend (C8-0202/2018),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het overeenkomstig artikel 69 septies, lid 4, van zijn Reglement door de 
bevoegde commissie goedgekeurde voorlopig akkoord en de door de vertegenwoordiger 
van de Raad bij brief van 7 december 2018 gedane toezegging om het standpunt van het 
Europees Parlement overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie goed te keuren,

– gezien artikel 59 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie internationale handel en het advies van de 
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A8-0361/2018),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. hecht zijn goedkeuring aan zijn verklaring die als bijlage bij onderhavige resolutie is 
gevoegd en die samen met de definitieve wetgevingstekst in de L-reeks van het 
Publicatieblad van de Europese Unie zal worden bekendgemaakt;



3. neemt kennis van de verklaring van de Commissie die als bijlage bij onderhavige 
resolutie is gevoegd en die samen met de definitieve wetgevingstekst in de L-reeks van 
het Publicatieblad van de Europese Unie zal worden bekendgemaakt;

4. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar 
voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.



P8_TC1-COD(2018)0158

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 16 januari 2019 
met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2019/... van het Europees 
Parlement en de Raad inzake de verdeling van de in de WTO-lijst van de Unie 
opgenomen tariefcontingenten na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de 
Europese Unie en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 32/2000 van de Raad

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt 
van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) 2019/216.)



BIJLAGE BIJ DE WETGEVINGSRESOLUTIE

Verklaring van het Europees Parlement

Het Europees Parlement hecht er groot belang aan dat het tijdens de voorbereiding van 

gedelegeerde handelingen volledig op de hoogte wordt gehouden, en wijst met name op punt 

28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven, dat bepaalt dat 

het Europees Parlement en de Raad, om te zorgen voor gelijke toegang tot alle informatie, alle 

documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten ontvangen.

Verklaring van de Commissie

De Commissie neemt de beginselen van betere regelgeving en de verbintenissen van het 

Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven volledig in acht. Zij zal 

daarom trachten zo spoedig mogelijk een wetgevingsvoorstel bij de Raad en het Europees 

Parlement in te dienen om Verordening (EG) nr. 32/2000 van de Raad in overeenstemming te 

brengen met het door het Verdrag van Lissabon ingevoerde rechtskader.


