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Controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van 

producten voor tweeërlei gebruik ***II 

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 29 maart 2012 betreffende het 

standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening 

van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 428/2009 

tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de 

overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik 

(18144/1/2011 – C7-0070/2012 – 2010/0262(COD)) 

 

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (18144/1/2011 – C7-0070/2012), 

– gezien de bijdrage die het Portugese parlement heeft ingediend over het ontwerp van 

wetgevingshandeling, 

– gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt1 inzake het voorstel van de Commissie 

aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2010)0509), 

– 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 

(A7-0078/2012), 

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 13.9.2011, P7_TA(2011)0345. 


