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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 ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de 
geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in het Verenigd 
Koninkrijk
(14247/2019 – C9-0198/2019 – 2019/0819(CNS))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

– having regard to the Council draft (14247/2019),

– gezien artikel 39, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, zoals gewijzigd 
bij het Verdrag van Amsterdam, en artikel 9 van Protocol nr. 36 betreffende de 
overgangsbepalingen, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd 
(C9-0198/2019),

– gezien Besluit 2008/615/JBZ van de Raad van 23 juni 2008 inzake de intensivering van 
de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme 
en grensoverschrijdende criminaliteit1, en met name artikel 33, 

– gezien artikel 82 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken (A9-0100/2020),

1. verwerpt het ontwerp van de Raad;

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

1 PB L 210 van 6.8.2008, blz. 1.
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TOELICHTING

Het huidige ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad, gebaseerd op artikel 33 van Besluit 
2008/615/JBZ van de Raad (hierna het “Prüm-besluit” genoemd)1, beoogt de uitwisseling van 
dactyloscopische gegevens tussen het VK en de door het Prüm-besluit gebonden lidstaten 
mogelijk te maken. 

1. Achtergrond

Het Prüm-besluit voorziet in de uitwisseling van informatie tussen de instanties van de lidstaten 
die met de voorkoming en opsporing van strafbare feiten belast zijn. Daartoe kunnen de 
bevoegde instanties dactyloscopische gegevens uitwisselen die zijn verwerkt in hun ter 
voorkoming en opsporing van strafbare feiten opgezette geautomatiseerde dactyloscopische 
identificatiesystemen. In artikel 9 van het Prüm-besluit wordt bepaald dat een bevoegde 
instantie van een lidstaat bevoegd is dactyloscopische gegevens in het nationale systeem van 
een andere lidstaat geautomatiseerd te bevragen. Overeenkomstig artikel 25, lid 2, en artikel 33 
van het Prüm-besluit mag met de in dit besluit voorziene verstrekking van persoonsgegevens 
pas worden begonnen, nadat de Raad heeft besloten dat een lidstaat die aan deze uitwisseling 
wenst deel te nemen de algemene bepalingen inzake gegevensbescherming van het Prüm-
besluit in het nationale recht heeft verwerkt. Overeenkomstig Besluit 2008/616/JBZ van de 
Raad2 moet het voorgestelde uitvoeringsbesluit worden vastgesteld na een evaluatieverslag 
over de uitvoering van de algemene bepalingen inzake gegevensbescherming van het Prüm-
besluit, gebaseerd op een vragenlijst, een proefrun en een evaluatiebezoek, waarvan de 
resultaten aan de Raad worden voorgelegd. 
Het bij het Prüm-besluit ingevoerde systeem voor de uitwisseling van informatie tussen de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten is gebaseerd op het beginsel van volledige 
wederkerigheid van toegang en beoogt de intensivering van de grensoverschrijdende 
samenwerking door de uitwisseling van gegevens die in hun nationale systemen worden 
verwerkt met het oog op het voorkomen en onderzoeken van strafbare feiten (bijvoorbeeld 
gegevens over veroordeelde personen en verdachten). Het is echter duidelijk geworden dat de 
toepassing van Prüm door verschillende lidstaten niet volledig in overeenstemming is met het 
beginsel van volledige wederkerigheid. Bovendien verschilt de informatie-uitwisseling tussen 
de lidstaten sterk en leidt zij tot een onevenwichtige informatiestroom. 

In 2019 heeft de Raad een besluit vastgesteld waarbij het VK toegang wordt verleend tot het 
mechanisme voor uitwisseling van DNA-gerelateerde informatie3. Met het voorgestelde 
ontwerp beoogt de Raad het VK toegang te verlenen tot de uitwisseling van dactyloscopische 
gegevens. De Raad heeft geen blijk gegeven van het voornemen om een soortgelijk proces op 
te zetten voor voertuigregistratiegegevens, het meest geslaagde deel van de Prüm-architectuur. 

1 Besluit 2008/615/JBZ van de Raad van 23 juni 2008 inzake de intensivering van de 
grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en 
grensoverschrijdende criminaliteit. PB L 210 van 6.8.2008, blz. 1.

2 Besluit 2008/616/JBZ van de Raad van 23 juni 2008 betreffende de uitvoering van Besluit 
2008/615/JBZ inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter 
bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit (PB L 210 van 6.8.2008, blz. 12).

3 Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/968 van de Raad van 6 juni 2019 betreffende de start van de 
geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in het Verenigd Koninkrijk (PB L 156 van 
13.6.2019, blz. 8).
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De voorschriften voor uitwisseling tussen de lidstaten worden uiteengezet in de besluiten 
2008/615/JBZ en 2008/616/JBZ van de Raad. In dit verband moet worden opgemerkt dat de 
Europese Commissie in oktober 2019 heeft besloten inbreukprocedures in te leiden door 
Oostenrijk, Bulgarije, Hongarije en Roemenië aanmaningsbrieven te sturen in verband met de 
ondertekening op 13 september 2018 van een overeenkomst met vijf landen van de Westelijke 
Balkan over de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens, dactyloscopische gegevens 
en voertuigregistratie. De Commissie is van mening dat de overeenkomst in strijd is met de 
exclusieve bevoegdheid van de EU op dit gebied, met name omdat de uitwisseling van 
dergelijke gegevens tussen de lidstaten onder de Prüm-besluiten van de Raad valt (Besluiten 
2008/615/JBZ en 2008/616/JBZ van de Raad)4. Soortgelijke bezorgdheid is geuit over het tot 
stand brengen van een uitwisseling van DNA- en dactyloscopische gegevens met andere derde 
landen zoals de VS.

2. Doelstelling en voornaamste onderdelen van het ontwerpbesluit van de Raad

Met dit ontwerp van uitvoeringsbesluit beoogt de Raad het Verenigd Koninkrijk toe te staan 
deel te nemen aan de geautomatiseerde bevraging van dactyloscopische gegevens en door te 
gaan met de verstrekking en ontvangst van dactyloscopische gegevens ingevolge het in artikel 
9 van het Prüm-besluit vastgestelde systeem. 

Het Verenigd Koninkrijk is echter, zoals de Raad stelt in zijn ontwerp van uitvoeringsbesluit, 
tegen de verwachtingen van de Raad in en in tegenstelling tot soortgelijke voor andere lidstaten 
vastgestelde besluiten, niet van plan dactyloscopische gegevens van verdachten ter beschikking 
te stellen. Dit is ook in strijd met het wederkerigheidsbeginsel dat ten grondslag ligt aan het 
Prüm-systeem. 

De Raad heeft deze bijzondere omstandigheid aanvaard in het kader van zijn eerdere 
Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/968 van 6 juni 2019 betreffende de start van de geautomatiseerde 
uitwisseling van DNA-gegevens in het Verenigd Koninkrijk, dat op 7 juni 2019 in werking is 
getreden. De Raad, indachtig de schending van het wederkerigheidsbeginsel, en nadat de 
Commissie een negatief advies had uitgebracht wegens de schending van het beginsel van 
volledige wederkerigheid, benadrukte het praktische en operationele belang van de opneming 
van profielen van verdachten in de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens voor de 
openbare veiligheid, in het bijzonder voor de bestrijding van terrorisme en 
grensoverschrijdende criminaliteit. De Raad heeft derhalve de voortzetting van deze 
uitwisseling afhankelijk gesteld van de verplichting voor het Verenigd Koninkrijk om zijn 
beleid om de uitwisseling van profielen van verdachten niet op te nemen in de geautomatiseerde 
uitwisseling van DNA-gegevens, uiterlijk op 15 juni 2020 volledig te herzien. Indien het 
Verenigd Koninkrijk op die datum de Raad niet in kennis heeft gesteld dat het zijn beleid in 
dezen heeft herzien, zal de Raad binnen drie maanden opnieuw bezien of de uitwisseling van 
DNA-gegevens met het Verenigd Koninkrijk moet worden voortgezet of stopgezet.

3. Herzieningsclausule

Zich bewust van deze anomalie, wijst de Raad, net zoals in het Uitvoeringsbesluit (EU) 
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2019/968 van de Raad, in het voorgestelde ontwerpbesluit nogmaals op “de praktische en 
operationele betekenis van de opneming van profielen van verdachten in de geautomatiseerde 
uitwisseling van DNA-gegevens voor de openbare veiligheid, in het bijzonder voor de 
bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit”. 
Om die reden stelt de Raad ook een herzieningsclausule van dit uitvoeringsbesluit vast. Indien 
het Verenigd Koninkrijk uiterlijk 15 juni 2020 zijn beleid niet heeft herzien om profielen van 
verdachten niet op te nemen in de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische 
gegevens, kan de Raad de uitwisseling van dactyloscopische gegevens met het Verenigd 
Koninkrijk beëindigen.

4. Terugtrekking van het VK uit de EU: gevolgen van de overgangsperiode

In het onderhavige geval zullen de praktische gevolgen van de vaststelling van het ontwerp van 
uitvoeringsbesluit en de uitwisseling van dactyloscopische gegevens tussen de lidstaten en het 
VK beperkt blijven tot de in het akkoord over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk 
van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie vastgestelde overgangsperiode5. Deze overgangsperiode loopt af op 31 
december 2020, waarna het VK een derde land wordt. Voorts is de cruciale, in artikel 25, lid 2, 
van het Prüm-besluit opgenomen bepaling van toepassing op de lidstaten die deelnemen aan 
het Prüm-mechanisme. Indien de deelname van een derde land relevant wordt geacht en daartoe 
wordt besloten, is voor de uitwisseling van dactyloscopische gegevens of andere 
persoonsgegevens als bedoeld in het Prüm-besluit, een ander rechtsinstrument nodig.

5. Toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK

De toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK kunnen worden beheerst door een nieuwe 
partnerschapsovereenkomst. De onderhandelingen over deze nieuwe 
partnerschapsovereenkomst zijn reeds in maart 2020 van start gaan en zullen ook betrekking 
hebben op rechtshandhaving en justitiële samenwerking in strafzaken. Voor de voortzetting van 
de uitwisseling van dactyloscopische gegevens tussen de lidstaten en het VK als derde land 
zullen specifieke voorwaarden en waarborgen gelden gezien de status van het VK als derde 
land en het feit dat het land uiteraard niet dezelfde rechten en faciliteiten kan genieten als een 
lidstaat.

In de Aanbeveling van de Commissie van 3 februari 2020 voor een besluit van de Raad waarbij 
machtiging wordt verleend tot het openen van onderhandelingen over een nieuw partnerschap 
met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland6 wordt bepaald dat het 
toekomstige partnerschap in de context van de rechtshandhaving moet worden geschraagd door 
verbintenissen om de grondrechten te eerbiedigen, met inbegrip van een passende bescherming 
van persoonsgegevens als factor die samenwerking mogelijk maakt. Het ambitieniveau van de 
samenwerking op het gebied van rechtshandhaving en van de justitiële samenwerking zal 
afhangen van het niveau van bescherming van persoonsgegevens in het Verenigd Koninkrijk. 
De Commissie zal ernaar streven een adequaatheidsbesluit vast te stellen om de samenwerking 
op dergelijke gebieden te vergemakkelijken, mits aan de toepasselijke voorwaarden wordt 
voldaan (§ 113). 

5 PB L 29 van 31.1.2020, blz. 1.
6 COM(2020)0035.
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In een schriftelijke verklaring van 3 februari 2020 over de betrekkingen tussen het VK en de 
EU7 verklaarde de Britse premier dat het VK in de toekomst afzonderlijk en onafhankelijk 
beleid zou ontwikkelen op gebieden als gegevensbescherming. Bovendien heeft het VK tijdens 
de eerste onderhandelingsronde (2-5 maart 2020) voor de toekomstige 
partnerschapsovereenkomst meegedeeld dat het, wat de justitiële en politiële samenwerking in 
strafzaken betreft, zich niet zal verbinden tot handhaving van het Europees Verdrag voor de 
Rechten van de Mens en evenmin de bevoegdheid van het Hof van Justitie van de EU zal 
aanvaarden. Als reactie hierop heeft de EU-onderhandelaar, de heer Barnier, duidelijk gemaakt 
dat, indien aan dit standpunt door het VK wordt vastgehouden, dit onmiddellijke en praktische 
gevolgen zal hebben voor de samenwerking tussen de EU en het VK, die mogelijk zal blijven 
op basis van internationale overeenkomsten, maar niet erg ambitieus zal zijn8. 

In zijn resolutie van 12 februari 20209 benadrukte het Europees Parlement dat “het VK geen 
rechtstreekse toegang mag hebben tot de gegevens van de EU-informatiesystemen en dat het 
niet mag deelnemen aan de bestuursstructuren van de EU-agentschappen op het gebied van 
vrijheid, veiligheid en recht, terwijl het delen van informatie met het VK, met inbegrip van 
persoonsgegevens, onderworpen moet zijn aan strikte waarborgen en controle- en 
toezichtsvoorwaarden, inclusief een gelijkwaardig beschermingsniveau voor persoonsgegevens 
als hetgeen waarin voorzien is in het EU-recht”.

Het Parlement herinnerde eraan dat de Commissie, volgens het Unierecht zoals uitgelegd door 
het HvJ-EU10, moet aantonen dat het VK een niveau van bescherming biedt dat “in grote lijnen 
overeenkomt” met het niveau dat binnen de Unie wordt gewaarborgd, waaronder met 
betrekking tot verdere doorgifte aan derde landen, voordat ze het gegevensbeschermingskader 
van het VK passend kan verklaren. In dit verband is het Parlement van mening dat er bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan het juridisch kader van het VK met betrekking tot nationale 
veiligheid en de verwerking van persoonsgegevens door rechtshandhavingsautoriteiten.

Het Parlement benadrukte voorts dat alle wederzijdse regelingen voor een tijdige, effectieve en 
efficiënte uitwisseling van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) en voor de 
verwerking van gegevens betreffende DNA, vingerafdrukken en voertuigregistratie (Prüm) en 
voor operationele samenwerking via Europol en Eurojust, gebaseerd moeten zijn op degelijke 
waarborgen en voorwaarden en volledig moeten stroken met advies 1/15 van het HvJ-EU11. 

Het Parlement heeft het VK ook verzocht onmiddellijk de ernstige tekortkomingen te 
remediëren die met betrekking tot het gebruik van het SIS zijn vastgesteld en de Raad en de 
Commissie verzocht het desbetreffende proces nauwlettend te volgen om ervoor te zorgen dat 
alle tekortkomingen onverwijld worden weggewerkt. Het Parlement is van mening dat de 
regelingen voor de toekomstige samenwerking tussen de EU en het VK op het gebied van 
rechtshandhaving pas mogen worden besproken wanneer de tekortkomingen zijn weggewerkt.

7 Schriftelijke verklaring HCWS86 over “de door de regering voorgestelde benadering van de 
onderhandelingen met de EU over onze toekomstige betrekkingen”, 
https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-
statement/Commons/2020-02-03/HCWS86/.

8 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/SPEECH_20_402.
9 P9_TA-PROV(2020)0033.
10 Zaak C-362/14, Maximillian Schrems tegen Data Protection Commissioner, ECLI:EU:C:2015:650.
11 Advies 1/15 PNR Canada, ECLI:EU:C:2017:592.

https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-statement/Commons/2020-02-03/HCWS86/
https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-statement/Commons/2020-02-03/HCWS86/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/SPEECH_20_402
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6. Conclusie

Dactyloscopische gegevens vormen een bijzonder gevoelige categorie van persoonsgegevens 
die een specifieke bescherming vereist, aangezien de verwerking ervan aanzienlijke risico’s kan 
opleveren voor de grondrechten en fundamentele vrijheden. Op grond van het Unierecht moeten 
voor deze verwerking passende waarborgen gelden voor de rechten en vrijheden van de 
betrokkene. 

In het licht van de huidige stand van zaken van de onderhandelingen over de toekomstige 
betrekkingen tussen het VK en de EU is het nog niet duidelijk of het VK na 31 december 2020 
aan de voorwaarden van het Unierecht zal voldoen om te worden beschouwd als een staat die 
een beschermingsniveau biedt dat in grote lijnen overeenkomt met hetgeen waarin het EU-recht 
voorziet. Zonder een in wezen gelijkwaardig niveau van bescherming van persoonsgegevens of 
zonder sterke en strikte voorwaarden en waarborgen voor de verwerking van dactyloscopische 
gegevens, zou de verwerking die voortvloeit uit de geautomatiseerde bevraging van 
vingerafdrukken en van de uitwisseling van persoonsgegevens, als bedoeld in artikel 9 van het 
Prüm-besluit, leiden tot ernstige risico’s voor de bescherming van de fundamentele rechten en 
vrijheden van personen. 

Voorts is de rapporteur van mening dat de kwestie van opname van gegevens van verdachten 
moet worden opgelost voordat de uitwisseling van gegevens met het VK mogelijk wordt 
gemaakt, om ervoor te zorgen dat bij de uitwisseling van geautomatiseerde gegevens het 
wederkerigheidsbeginsel van het Prüm-systeem dat toegepast wordt door andere daaraan 
deelnemende lidstaten, volledig wordt gerespecteerd.

De vaststelling en inwerkingtreding van het voorgestelde ontwerp van uitvoeringsbesluit kan 
slechts plaatvinden enkele weken voor 15 juni 2020 – de uiterste datum waarop het Verenigd 
Koninkrijk de Raad in kennis moet stellen van zijn voornemen om profielen van verdachten ter 
beschikking te stellen, waarna de Raad opnieuw zal moeten bezien of de uitwisseling van 
gegevens moet worden voortgezet.

Voorts heeft het Parlement het aan de Raad voorgelegde evaluatieverslag met een samenvatting 
van de resultaten van de vragenlijst, het evaluatiebezoek en de proefrun betreffende de 
uitwisseling van dactyloscopische gegevens, niet ontvangen, ondanks het verzoek om 
aanvullende informatie van de LIBE-leden aan het voorzitterschap van de Raad tijdens de 
vergadering van de Commissie LIBE van 18 februari 2020 en de brieven van de LIBE-
voorzitter van 20 februari en 5 maart 2020 aan het voorzitterschap van de Raad en de 
Commissie, waarin gevraagd wordt om de beantwoording van concrete schriftelijke vragen en 
om overlegging van alle documenten in verband met dit ontwerp van uitvoeringsbesluit en de 
tenuitvoerlegging van Prüm. In zijn brief van 20 maart 2020 heeft het voorzitterschap van de 
Raad zonder duidelijke motivering geweigerd de gevraagde documenten te verstrekken. Het 
verstrekken van dit verslag is een voorwaarde voor de goedkeuring van het uitvoeringsbesluit. 
De rapporteur is van mening dat dit evaluatieverslag aan het Parlement voorgelegd had moeten 
worden om het in staat te stellen zijn wetgevende en controlerende taken in de huidige 
juridische procedure naar behoren uit te voeren. Voorts is de rapporteur van mening dat de Raad 
de uitvoeringshandeling dient vast te stellen nadat het Verenigd Koninkrijk zijn voornemen 
heeft gedeeld om de gegevens met betrekking tot verdachten in de uitwisseling van DNA-
gegevens en dactyloscopische gegevens op te nemen, en daarmee bevestigt dat het voornemens 
is volledige wederkerigheid toe te passen in de toekomstige veiligheidsrelatie met de Unie.
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Gezien het feit dat deze wezenlijke informatie ontbreekt, en het huidige ontwerp van 
uitvoeringsbesluit van de Raad noodzakelijkerwijs beperkt zou blijven tot de periode tot en met 
31 december 2020, en zelfs na 15 juni 2020 zou kunnen worden beëindigd, is de rapporteur dan 
ook van mening dat het uitvoeringsbesluit om het Verenigd Koninkrijk in staat te stellen over 
te gaan tot het geautomatiseerde bevragen van dactyloscopische gegevens en het ontvangen en 
verstrekken van persoonsgegevens uit hoofde van artikel 9 van Besluit 2008/615/JBZ, onder de 
huidige omstandigheden niet mag worden vastgesteld. 

Het ontwerp van uitvoeringshandeling van de Raad is gebaseerd op een rechtshandeling die is 
vastgesteld in het kader van de voormalige derde pijler van het vroegere Verdrag betreffende 
de Europese Unie. Overeenkomstig artikel 39, lid 1, van het vroegere Verdrag betreffende de 
Europese Unie, dat volgens de jurisprudentie van het Hof van Justitie nog steeds van toepassing 
is overeenkomstig artikel 9 van Protocol nr. 36, moet de Raad, wanneer de Raad op basis van 
het voormalige acquis van de derde pijler uitvoeringsmaatregelen vaststelt, het Parlement 
raadplegen. De Raad kan evenwel een termijn vaststellen voor het uitbrengen van advies door 
het Parlement. In eerdere soortgelijke gevallen stelden de respectieve rapporteurs het Parlement 
voor om in te stemmen met de uitvoeringshandeling en werd een goedkeuring zonder 
amendementen passend geacht (vereenvoudigde procedure overeenkomstig artikel 52 van het 
Reglement). Die procedure werd passend geacht ook gezien de door de Raad gestelde termijn. 
Aangezien de rapporteur van mening is dat het Parlement niet akkoord zou moeten gaan met 
het voorgestelde ontwerp van uitvoeringsbesluit, is de meer passende procedure voor het 
opstellen van verslagen, overeenkomstig artikel 59 van het Reglement, gevolgd.

7. Aanbeveling van de rapporteur

De rapporteur adviseert het Parlement derhalve om het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de 
Raad te verwerpen en de Raad te verzoeken zijn ontwerp van uitvoeringsbesluit niet vast te 
stellen en in dit verband geen beslissingen te nemen totdat van het VK garanties zijn verkregen 
ten aanzien van volledige wederkerigheid en gegevensbescherming en over het nieuwe 
rechtskader voor het nieuwe partnerschap met het Verenigd Koninkrijk is onderhandeld en een 
overeenkomst daarover is gesloten.
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