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PR_CNS_art55app

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.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit 2001/822/EG 
betreffende de associatie van de LGO met de Europese Gemeenschap
(COM(2012)0061 – C7-0054/2012 – 2012/0024(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2012)0061),

– gezien artikel 203 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op 
grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C7-0054/2012),

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie ontwikkelingssamenwerking (A7-0000/2012),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel;

2. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

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

Krachtens artikel 355, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
(VWEU), kan de Europese Raad op initiatief van de betrokken lidstaat met eenparigheid van 
stemmen en na raadpleging van de Commissie, een besluit vaststellen tot wijziging van de 
status ten aanzien van de Unie van een Deens, Frans of Nederlands land of gebied als bedoeld 
in artikel 355, leden 1 en 2. 

Bij schrijven van 30 juni 2010 heeft de Franse Republiek de Europese Raad verzocht een 
dergelijk besluit vast te stellen met betrekking tot het eiland Saint-Barthélemy, zodat dit niet 
langer tot de ultraperifere regio's behoort maar tot de landen en gebieden overzee. 

Op 29 oktober 2010 stelde de Europese Raad Besluit 2010/718/EU tot wijziging van de status 
van het Franse eiland Saint-Barthélemy (op 1 januari 2012) vast.

Om dit besluit van de Europese Raad ten uitvoer te leggen moet de Raad nu krachtens artikel 
203 VWEU met eenparigheid van stemmen op voorstel van de Commissie en na raadpleging 
van het Europees Parlement zijn besluit bestreffende de associatie van de landen en gebieden 
overzee met de Europese Unie wijzigen. 

Er ligt nu een voorstel voor tot wijziging van bijlage I A bij Besluit 2001/822/EG van de Raad 
teneinde Saint-Barthélemy op de lijst van landen en gebieden overzee te plaatsen. 

Volgens de rapporteur beantwoordt deze wijziging aan de behoeften en bijzondere kenmerken 
van Saint-Barthélemy en worden de belangen van de Unie er niet door geschaad. Hij stelt 
daarom voor het voorstel van de Commissie goed te keuren. 

Daarmee wordt Saint-Barthélemy het 26e met de Europese Unie geassocieerde overzeese 
land/gebied. Door deze nieuwe status treedt Saint-Barthélemy in een nieuw wederzijds en 
duurzaam partnerschap met de Europese Unie dat op zijn bijzondere kenmerken afgestemd is, 
maar blijft het lid van de Europese familie. Saint-Barthélemy behoudt de euro als 
munteenheid en de burgers blijven Europees burger. De banden met de Europese Unie blijven 
dus intact. 

Dankzij de statuswijziging zal Saint-Barthélemy de banden met de partners in de regio, met 
name de landen en gebieden overzee, de ACS-landen en de ultraperifere regio's in het 
Caribisch gebied, kunnen aanhalen en aldus kunnen bijdragen tot een verdere verbreiding van 
de het Europese model en de Europese waarden.


