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Tijdelijke intrekking van preferenties in bepaalde overeenkomsten tussen 
de EU en bepaalde derde landen ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 januari 2019 over het voorstel 
voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot uitvoering van de 
vrijwaringsclausules en andere mechanismen die de tijdelijke intrekking mogelijk 
maken van preferenties in bepaalde overeenkomsten tussen de Europese Unie en 
bepaalde derde landen (COM(2018)0206 – C8-0158/2018 – 2018/0101(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2018)0206),

– 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 (C8-0158/2018),

– 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 5 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 (A8-0330/2018),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. hecht zijn goedkeuring aan de gemeenschappelijke verklaring van het Europees 
Parlement en 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;



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

4. 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)0101

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 15 januari 2019 
met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2019/... van het Europees 
Parlement en de Raad tot uitvoering van de bilaterale vrijwaringsclausules en andere 
mechanismen die de tijdelijke intrekking mogelijk maken van preferenties in bepaalde 
handelsovereenkomsten tussen de Europese Unie en derde landen

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt 
van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) 2019/287.)



BIJLAGE BIJ DE WETGEVINGSRESOLUTIE

GEZAMENLIJKE VERKLARING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE 

COMMISSIE

Het Europees Parlement en de Commissie zijn het eens over het belang van nauwe 

samenwerking ten aanzien van de tenuitvoerlegging van de overeenkomsten die zijn 

opgenomen in de bijlage bij Verordening (EU) 2019/287 van het Europees Parlement en de 

Raad van 13 februari 20191 tot uitvoering van de vrijwaringsclausules en andere 

mechanismen die de tijdelijke intrekking mogelijk maken van preferenties in bepaalde 

overeenkomsten tussen de Europese Unie en bepaalde derde landen. Zij zijn in dat verband 

overeengekomen dat als het Europees Parlement een aanbeveling goedkeurt om een 

vrijwaringsonderzoek te openen, de Commissie zorgvuldig zal onderzoeken of aan de in de 

verordening opgenomen voorwaarden voor een opening ambtshalve is voldaan. Als de 

Commissie van mening is dat dit niet het geval is, dient zij een verslag in bij de bevoegde 

commissie van het Europees Parlement met een toelichting van alle factoren die voor de 

opening van een dergelijk onderzoek relevant zijn. 
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