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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.)

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 verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
invoering, als noodmaatregel, van autonome handelspreferenties voor Pakistan
(COM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2010)0552),

– gelet op artikel 294, lid 2, en artikel 270, 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 (C7-0322/2010),

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

– gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie internationale handel (A7-0000/2010),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

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

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) De belangrijkste producten die 
vanuit Pakistan in Europa worden 
ingevoerd  zijn textielproducten, in 
sommige lidstaten gevoelige industriële 
producten, en werknemers in deze 
bedrijfstak raken al hun baan kwijt.

Or. en
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Amendment 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Om een onmiddellijk en blijvend 
effect op het economische herstel van 
Pakistan na de overstromingen te 
garanderen, is het raadzaam de duur van de 
handelspreferenties te beperken tot 31 
december 2013.

(13) Om een onmiddellijk en blijvend 
effect op het economische herstel van 
Pakistan na de overstromingen te 
garanderen, is het raadzaam de maximale 
duur van de handelspreferenties te 
beperken tot 31 december 2013.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De voor de uitvoering van deze 
verordening vereiste maatregelen moeten 
worden vastgesteld overeenkomstig
Besluit 1999/468/EG van de Raad van 
28 juni 1999 tot vaststelling van de 
voorwaarden voor de uitoefening van de 
aan de Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden.

(14) Ingevolge artikel 291 VWEU dienen 
de algemene voorschriften en beginselen 
die van toepassing zijn op de wijze waarop 
de lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren, tevoren bij 
verordening en volgens de gewone 
wetgevingsprocedure te worden 
vastgesteld. In afwachting van de 
vaststelling van die nieuwe verordening
blijft Besluit 1999/468/EG van de Raad 
van 28 juni 1999 tot vaststelling van de 
voorwaarden voor de uitoefening van de 
aan de Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden van toepassing, 
met uitzondering van de 
regelgevingsprocedure met toetsing, die 
niet van toepassing is.

Or. en
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Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 bis
Vrijwaringsclausule

1. Wanneer de invoer van een product 
onder de werkingssfeer van deze 
verordening en van oorsprong uit 
Pakistan ernstige moeilijkheden 
veroorzaakt of dreigt te veroorzaken voor 
een communautaire producent van 
soortgelijke of rechtstreeks concurrerende 
producten, kunnen de normale rechten 
van het gemeenschappelijk douanetarief 
op dat product door de Commissie te allen 
tijde opnieuw worden ingesteld, volgens 
de procedure van artikel 8, lid 2.
2. Op verzoek van een lidstaat of op eigen 
initiatief neemt de Commissie binnen een 
redelijke termijn een formeel besluit tot 
het openen van een onderzoek. Wanneer 
de Commissie besluit een onderzoek te 
openen, kondigt zij dit aan in het 
Publicatieblad van de Europese Unie. In 
de aankondiging wordt een beknopt 
overzicht gegeven van de ontvangen 
informatie en wordt meegedeeld dat alle 
relevante inlichtingen aan de diensten van 
de Commissie moeten worden 
toegezonden. Er wordt een termijn van 
maximaal vier maanden vastgesteld, te 
rekenen vanaf de datum van publicatie 
van de aankondiging, waarbinnen 
belanghebbenden hun standpunt 
schriftelijk kenbaar kunnen maken.
3. De Commissie verzamelt alle informatie 
die zij noodzakelijk acht en kan deze bij 
Pakistan en eventuele andere bronnen 
verifiëren. Zij kan worden bijgestaan door 
ambtenaren van de lidstaat op het 
grondgebied waarvan de verificatie 
plaatsvindt, indien deze lidstaat daarom 
verzoekt.
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4. Wanneer de Commissie onderzoekt of 
er ernstige moeilijkheden zijn, houdt zij, 
wanneer daaromtrent informatie 
beschikbaar is, onder meer rekening met 
de volgende factoren betreffende EU-
producenten:
marktaandeel,
- productie,
- voorraden,
- productiecapaciteit,
- benuttingsgraad,
- werkgelegenheid,
- invoer,
- prijzen.
5. Het onderzoek wordt binnen zes 
maanden afgerond, te rekenen vanaf de 
datum van de in lid 2 bedoelde 
aankondiging. De Commissie kan deze 
periode in geval van buitengewone 
omstandigheden en na raadpleging van 
het comité overeenkomstig de in artikel 8, 
lid 2, bedoelde procedure verlengen.
6. De Commissie neemt binnen een 
maand een besluit volgens de procedure 
van artikel 8, lid 2. Dat besluit treedt in 
werking binnen een maand nadat het is 
bekendgemaakt.
7. Wanneer geen onderzoek mogelijk is 
als gevolg van buitengewone 
omstandigheden die een onmiddellijk 
optreden vereisen, kan de Commissie, 
nadat zij het comité daarvan in kennis 
heeft gesteld, alle strikt noodzakelijke 
preventieve maatregelen nemen.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 - lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Uiterlijk 18 maanden na de 
inwerkingtreding voert de Commissie een 
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volledige effectbeoordeling uit voor deze 
verordening en brengt zij verslag uit aan 
het Europees Parlement en de Raad . het 
Europees Parlement en de Raad kunnen 
naar aanleiding van dit verslag besluiten 
de looptijd van de verordening  te 
verlengen tot 31 december 2013.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 - lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening is van toepassing tot en 
met 31 december 2013.

Schrappen

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
BIJLAGE I

Door de Commissie voorgestelde tekst

GN-code Omschrijving
41079210 LEDER DAT NA HET LOOIEN OF HET DROGEN VERDER IS 

BEWERKT, VAN RUNDEREN (BUFFELS DAARONDER 
BEGREPEN), GESPLIT, MET DE NERFKANT, ONTHAARD, 
ANDER DAN GEHELE HUIDEN EN VELLEN 

41079910 LEDER DAT NA HET LOOIEN OF HET DROGEN VERDER IS 
BEWERKT, VAN RUNDEREN (BUFFELS DAARONDER 
BEGREPEN), ONTHAARD; ANDER DAN GEHELE HUIDEN 
EN VELLEN, NIET-GESPLIT LEDER MET NATUURLIJKE 
NERF EN GESPLIT LEDER MET DE NERFKANT

Amendement
GN-code Omschrijving
Schrappen Schrappen
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Schrappen Schrappen

Or. en


