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Amendement 7
Marian Harkin, Jean Lambert, Guillaume Balas, Sven Schulze
Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(3 bis) Goede samenwerking is
noodzakelijk om te waarborgen dat de
rechten van alle personen in kwestie
worden beschermd en in stand gehouden.
Or. en

Amendement 8
Sven Schulze
Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(4 bis) Deze verordening heeft geen
invloed op bestaande verdragen en
overeenkomsten inzake sociale zekerheid
tussen het Verenigd Koninkrijk en een of
meer lidstaten, die in overeenstemming
zijn met artikel 8 van Verordening (EG)
nr. 883/2004 en artikel 9 van Verordening
(EG) nr. 987/2009. Deze verordening doet
geen afbreuk aan de mogelijkheid voor de
Unie of de lidstaten om maatregelen te
nemen met het oog op de administratieve
samenwerking en de uitwisseling van
informatie met de bevoegde instellingen in
het Verenigd Koninkrijk ter uitvoering
van de beginselen van deze verordening.
Verder is deze verordening niet van
invloed op de bevoegdheid van de
lidstaten om verdragen en
overeenkomsten inzake sociale zekerheid
te sluiten met derde landen, of met het
Verenigd Koninkrijk voor de periode na
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de dag waarop de Verdragen niet meer
van toepassing zijn op en in het Verenigd
Koninkrijk.
Or. en

Amendement 9
Sven Schulze
Voorstel voor een verordening
Overweging 5
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)
Om te komen tot een eenvormige
unilaterale toepassing van de
socialezekerheidsbeginselen van gelijke
behandeling, gelijkstelling en samentelling,
moet deze noodverordening worden
vastgesteld.

(5)
Aangezien de doelstelling van deze
verordening, namelijk om te komen tot
een eenvormige unilaterale toepassing van
de socialezekerheidsbeginselen van gelijke
behandeling, gelijkstelling en samentelling,
niet voldoende door de afzonderlijke
lidstaten kan worden verwezenlijkt, maar
door de respons van de lidstaten onderling
af te stemmen beter door de Unie kan
worden verwezenlijkt, kan de Unie,
overeenkomstig het in artikel 5 van het
Verdrag betreffende de Europese Unie
neergelegde subsidiariteitsbeginsel,
maatregelen nemen. In overeenstemming
met het in hetzelfde artikel neergelegde
evenredigheidsbeginsel gaat deze
verordening niet verder dan nodig is om
die doelstelling te verwezenlijken.
Or. en

Amendement 10
Marian Harkin, Jean Lambert, Guillaume Balas, Sven Schulze
Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(5 bis) Om te garanderen dat de
betrokken personen kunnen beschikken
over passende en tijdige informatie en
adviezen over hun rechten, moeten de
noodzakelijke middelen beschikbaar
worden gesteld aan de bevoegde organen
op Unie- en nationaal niveau.
Or. en
Motivering

Dit amendement vervangt amendement 1 van het ontwerpverslag (overweging 5 bis nieuw).

Amendement 11
Marian Harkin, Jean Lambert, Guillaume Balas, Sven Schulze
Voorstel voor een verordening
Overweging 5 ter (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(5 ter) De toepassing van deze
verordening laat verdere bepalingen op
het vlak van de coördinatie van de sociale
zekerheid onverlet.
Or. en
Motivering

Dit amendement vervangt amendement 2 van het ontwerpverslag (overweging 5 ter nieuw).

Amendement 12
Sven Schulze
Voorstel voor een verordening
Overweging 5 quater (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(5 quater)
Gezien het feit dat bij
gebreke van een terugtrekkingsakkoord of
van een verlenging van de termijn van
twee jaar na de kennisgeving door het
Verenigd Koninkrijk, zullen de Verdragen
vanaf de dag van de uittreding niet meer
van toepassing zijn op en in het Verenigd
Koninkrijk, en gezien de noodzaak om
rechtszekerheid te bieden werd het
passend geacht een uitzondering te maken
op de periode van acht weken als bedoeld
in artikel 4 van Protocol nr. 1 betreffende
de rol van de nationale parlementen in de
Europese Unie, gehecht aan het Verdrag
betreffende de Europese Unie, aan het
Verdrag betreffende de werking van de
Europese Unie en aan het Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap
voor Atoomenergie.
Or. en

Amendement 13
Sven Schulze
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
Artikel 5 bis
Verhouding tussen deze verordening en
andere coördinatie-instrumenten
1.
Deze verordening doet geen
afbreuk aan de bestaande verdragen en
overeenkomsten inzake sociale zekerheid
tussen het Verenigd Koninkrijk en een of
meer lidstaten, die in overeenstemming
zijn met artikel 8 van Verordening (EG)
nr. 883/2004 en artikel 9 van Verordening
(EG) nr. 987/2009.
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2.
Deze verordening doet geen
afbreuk aan de verdragen en
overeenkomsten inzake sociale zekerheid
tussen het Verenigd Koninkrijk en een of
meer lidstaten, die zijn gesloten na de dag
waarop de Verdragen overeenkomstig
artikel 50, lid 3, van het Verdrag
betreffende de Europese Unie niet meer
van toepassing zijn op en in het Verenigd
Koninkrijk en die gelden voor de periode
tot die dag, mits zij uitvoering geven aan
de in artikel 5, leden 1 en 2, vastgelegde
beginselen, de in artikel 5, lid 3, van deze
verordening vastgelegde bepalingen
toepassen, gebaseerd zijn op de beginselen
van Verordening (EG) nr. 883/2004 en
aansluiten bij de strekking daarvan.
Or. en
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