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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 ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling.
Indien een amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop 
in de ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept.
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een 
verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde procedures 
voor de toepassing van de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese 
Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Servië, anderzijds
(17930/1/2013 – C7-0028/2014 – 2011/0465(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (17930/1/2013 – C7-0028/2014),

– gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt1 inzake het voorstel van de 
Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2011)0938),

– gezien artikel 294, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien artikel 72 van zijn Reglement,

– gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie internationale handel 
(A7-0116/2014),

1. hecht zijn goedkeuring aan het standpunt van de Raad in eerste lezing;

2. constateert dat het besluit is vastgesteld overeenkomstig het standpunt van de Raad;

3. verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad 
overeenkomstig artikel 297, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie te ondertekenen;

4. verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen nadat is nagegaan of alle 
procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en samen met de secretaris-generaal van de 
Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

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

1 Aangenomen teksten van 25.10.2012, P7_TA(2012)0389.
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TOELICHTING

Op 29 april 2008 is in Luxemburg een stabilisatie- en associatieovereenkomst ondertekend 
tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Servië, 
anderzijds. De overeenkomst is in werking getreden op 1 september 2013.

Met het oog op een doeltreffende toepassing van de stabilisatie- en associatieovereenkomst 
heeft de Commissie een voorstel voor een verordening betreffende bepaalde procedures voor 
de tenuitvoerlegging van de handelsgerelateerde onderdelen van de overeenkomst ingediend.

Dat is in het verleden eveneens gebeurd voor stabilisatie- en associatieovereenkomsten met de 
landen van de Westelijke Balkan, namelijk bij:

– Verordening (EG) nr. 2248/2001 (stabilisatie- en associatieovereenkomst en 
interimovereenkomst tussen de EG en Kroatië), 

– Verordening (EG) nr. 153/2002 (stabilisatie- en associatieovereenkomst en 
interimovereenkomst tussen de EG en de Voormalige Joegoslavische Republiek 
Macedonië), 

– Verordening (EG) nr. 1616/2006 (stabilisatie- en associatieovereenkomst en 
interimovereenkomst tussen de EG en Albanië),

– Verordening (EG) nr. 140/2008 (stabilisatie- en associatieovereenkomst en 
interimovereenkomst tussen de EG en Montenegro), 

– Verordening (EG) nr. 594/2008 (stabilisatie- en associatieovereenkomst en 
interimovereenkomst tussen de EG en Bosnië-Herzegovina).

Deze verordeningen maakten deel uit van algemene handelswet I (2011/0039(COD)), waarbij 
handelsgerelateerde verordeningen in overeenstemming worden gebracht met de post-
Lissabonregeling betreffende gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen. In eerste 
lezing heeft de rapporteur amendementen ingediend die de wijzigingen weerspiegelen die 
algemene handelswet I in de bovengenoemde vijf verordeningen heeft aangebracht. De 
onderhandelingen over algemene handelswet I werden in juli 2013 met succes afgerond. 

Het Parlement heeft zijn standpunt in eerste lezing op 25 oktober 2012 aangenomen. Gezien 
de samenhang met algemene handelswet I zijn de informele onderhandelingen pas in het 
najaar van 2013 onder het Litouwse voorzitterschap van start gegaan. De 
onderhandelingsteams van Parlement en Raad bereikten op 26 november overeenstemming 
over het dossier. Daarbij werd rekening gehouden met het compromis over algemene 
handelswet I en met de inwerkingtreding van de stabilisatie- en associatieovereenkomst 
EU-Servië op 1 september 2013.

Het resultaat van de onderhandelingen is op 17 december 2013 ter goedkeuring aan de 
INTA-commissie voorgelegd en werd met overgrote meerderheid goedgekeurd. Op basis van 
de goedkeuring door INTA beval de commissievoorzitter in zijn brief van 18 december 2013 
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aan de voorzitter van het Coreper II de plenaire vergadering aan zonder wijzigingen in te 
stemmen met het standpunt van de Raad in eerste lezing. Na een juridisch-linguïstische 
verificatie hechtte de Raad op 28 januari 2014 goedkeuring aan zijn standpunt in eerste lezing 
en bekrachtigde hij de overeenkomst.

In het licht van wat voorafgaat stelt de rapporteur voor het standpunt van de Raad zonder 
amendementen goed te keuren.
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