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16.6.2020 A9-0117/2

Amendement 2
Idoia Villanueva Ruiz, João Ferreira, Sandra Pereira, Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Aanbeveling van het Europees Parlement voor de onderhandelingen betreffende een nieuw 
partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
(2020/2023(INI))

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

8 bis. verzoekt om garanties en 
toezeggingen met betrekking tot 
handhaving van de volgende rechten van 
EU-burgers die in het VK wonen en van 
Britse burgers die in de EU wonen: het 
recht op verblijf, het recht op gelijke 
behandeling, het recht op toegang tot 
gezondheidszorg en onderwijs, het recht 
op gezinshereniging, het recht op 
mobiliteit, actief en passief kiesrecht in 
lokale verkiezingen, de meeneembaarheid 
van socialezekerheidsrechten en het recht 
op wederzijdse erkenning van 
academische kwalificaties en 
beroepskwalificaties; roept beide partijen 
op mechanismen op te zetten voor het 
monitoren van veranderingen en 
problemen waar EU-burgers die in het 
VK wonen en Britse burgers die in de EU 
wonen, mogelijk mee worden 
geconfronteerd, teneinde situaties van 
rechtsonzekerheid in kaart te brengen en 
te verhelpen;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/3

Amendement 3
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Aanbeveling van het Europees Parlement voor de onderhandelingen betreffende een nieuw 
partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
(2020/2023(INI))

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 36 bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

36 bis. verzoekt de Europese Unie het 
gendereffect op de toekomstige 
handelsovereenkomst tussen het VK en de 
EU te onderzoeken; pleit voor de opname 
van doeltreffende clausules en een 
sanctiemechanisme om gendergelijkheid 
te bewerkstelligen en de rechten en 
zeggenschap van vrouwen te garanderen; 
pleit voor de bevordering van beginselen 
van internationaal erkende normen, 
internationale overeenkomsten en 
verdragen van de VN, met name het 
Verdrag van Istanbul, en de 
verbintenissen inzake de rechten van 
meisjes en vrouwen, gendergelijkheid, 
gendermainstreaming en de inspraak van 
vrouwen in deze overeenkomsten, op 
grond van de verklaring en het 
actieprogramma van Peking, de SDG’s, 
het CEDAW en de fundamentele ILO-
verdragen; verzoekt de EU en het VK het 
gendereffect van het handelsbeleid van de 
EU en de toekomstige overeenkomst 
tussen het VK en de EU op te nemen in 
effectbeoordelingen vooraf en achteraf en 
erop toe te zien dat de 
handelsovereenkomsten bestaande 
ongelijkheden niet verergeren en geen 
nieuwe ongelijkheden creëren;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/4

Amendement 4
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Aanbeveling van het Europees Parlement voor de onderhandelingen betreffende een nieuw 
partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
(2020/2023(INI))

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 148

Ontwerpaanbeveling Amendement

148. herinnert eraan dat de EU en het 
VK beginselen, waarden en belangen 
delen; benadrukt dat het in het belang van 
beide partijen is om een ambitieuze, nauwe 
en duurzame samenwerking in stand te 
houden waarbij de autonomie van de EU 
wordt geëerbiedigd in de vorm van een 
gemeenschappelijk kader inzake het 
buitenlands en veiligheidsbeleid op basis 
van artikel 21 VEU en op de volgende 
rekening wordt gehouden met het VN-
Handvest en de NAVO:

(a) de bevordering van vrede;

(b) een gezamenlijke aanpak 
van gemeenschappelijke 
uitdagingen op het gebied van 
veiligheid en mondiale stabiliteit, 
ook in het Europese nabuurschap; 

(c) de bevordering van een op 
regels gebaseerd internationaal 
bestel; 

(d) de consolidatie van de 
democratie en rechtsstaat;

(e) de bescherming van de 
mensenrechten en de fundamentele 
vrijheden;

(f) de bevordering van 
wereldwijde welvaart, duurzame 

148. herinnert eraan dat de EU en het 
VK beginselen, waarden en belangen 
delen; benadrukt dat het in het belang van 
beide partijen is om een ambitieuze, nauwe 
en duurzame samenwerking in stand te 
houden waarbij de autonomie van de EU 
wordt geëerbiedigd in de vorm van een 
gemeenschappelijk kader inzake het 
buitenlands en veiligheidsbeleid op basis 
van artikel 21 VEU en op de volgende 
rekening wordt gehouden met het VN-
Handvest:

(a) de bevordering van 
democratie en vrede;

(b) een gezamenlijke aanpak 
van gemeenschappelijke 
uitdagingen op het gebied van 
menselijke veiligheid en mondiale 
stabiliteit, ook in het Europese 
nabuurschap; 

(c) de bevordering van een op 
regels gebaseerd internationaal 
bestel; 

(d) de consolidatie van de 
democratie en rechtsstaat;

(e) de bescherming van de 
mensenrechten en de fundamentele 
vrijheden;
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ontwikkeling, de bestrijding van 
klimaatverandering en beperking 
van het verlies aan biodiversiteit;

(f) de bevordering van 
wereldwijde welvaart, duurzame 
ontwikkeling, de bestrijding van 
klimaatverandering en beperking 
van het verlies aan biodiversiteit;

(g) de verwezenlijking van 
intersectionele en gendergelijkheid 
en de bescherming van de rechten 
van vrouwen en LGBTQI+;
(h) ontwapening en non-
proliferatie;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/5

Amendement 5
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Aanbeveling van het Europees Parlement voor de onderhandelingen betreffende een nieuw 
partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
(2020/2023(INI))

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 149 bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

149 bis. beseft dat gendergelijkheid 
een voorwaarde voor een doeltreffend 
beheer van de klimaatuitdagingen is; wijst 
erop dat betekenisvolle en gelijkwaardige 
participatie van vrouwen in 
besluitvormingsorganen en het 
klimaatbeleid en de klimaatactie op EU-, 
nationaal en lokaal niveau van cruciaal 
belang is voor de verwezenlijking van de 
klimaatdoelstellingen voor de lange 
termijn in het kader van de toekomstige 
overeenkomst tussen het VK en de EU;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/6

Amendement 6
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Aanbeveling van het Europees Parlement voor de onderhandelingen betreffende een nieuw 
partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
(2020/2023(INI))

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 152

Ontwerpaanbeveling Amendement

152. verzoekt zowel de EU als het VK 
de internationale vrede en stabiliteit te 
versterken, onder meer door gezamenlijke 
strategieën te ontwikkelen om de 
vredeshandhaving van de VN te 
bevorderen; verzoekt beide partijen een 
cultuur van vrede en dialoog te bevorderen 
als middel voor conflictpreventie, 
conflictbeheersing en conflictoplossing, 
vrouwenrechten en genderrechten; is er 
voorstander van de bestaande 
samenwerking op deze gebieden voort te 
zetten; pleit voor systematische 
preferentiële samenwerking tijdens 
vredeshandhavingsoperaties; pleit voor 
betere samenwerking tussen de EU en het 
VK betreffende aangelegenheden in 
verband met democratische ontwikkeling, 
hervormingsprocessen en de democratische 
parlementaire praktijk in derde landen, met 
inbegrip van verkiezingswaarneming;

152. verzoekt zowel de EU als het VK 
de internationale vrede en stabiliteit te 
versterken, onder meer door gezamenlijke 
strategieën te ontwikkelen om de 
vredeshandhaving van de VN te 
bevorderen; verzoekt beide partijen een 
cultuur van vrede en dialoog te bevorderen 
als prioriteit en de voornaamste strategie 
voor conflictpreventie, conflictbeheersing 
en conflictoplossing, vrouwenrechten en 
genderrechten; is er voorstander van de 
bestaande samenwerking op deze gebieden 
voort te zetten; pleit voor systematische 
preferentiële samenwerking tijdens 
vredeshandhavingsoperaties; verzoekt de 
EU en het VK een actieve rol op zich te 
nemen bij de vreedzame oplossing van 
belangrijke actuele conflicten in de 
wereld, en daarbij een internationaal 
mechanisme voor conflictoplossing via 
dialoog te stimuleren dat volledig in 
overeenstemming is met VN-Resolutie 
1325; beklemtoont dat politieke en 
financiële ondersteuning op basis van 
constructieve bemiddeling en de 
vreedzame en democratische oplossing 
van conflicten moet worden bevorderd; is 
van mening dat er geen missies mogen 
worden opgestart die indruisen tegen het 
internationaal recht en die niet langs 
democratische weg zijn goedgekeurd; is 
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van mening dat het overleg in nationale 
parlementen over de financiering en 
deelname aan internationale en Europese 
operaties moet worden bevorderd, maar 
altijd in overeenstemming met het 
internationaal recht en met de 
toestemming van de VN; pleit voor betere 
samenwerking tussen de EU en het VK 
betreffende aangelegenheden in verband 
met democratische ontwikkeling, 
hervormingsprocessen en de democratische 
parlementaire praktijk in derde landen, met 
inbegrip van verkiezingswaarneming;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/7

Amendement 7
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Aanbeveling van het Europees Parlement voor de onderhandelingen betreffende een nieuw 
partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
(2020/2023(INI))

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 153

Ontwerpaanbeveling Amendement

153. wijst op het grote belang van de 
EU bij een dergelijk partnerschap inzake 
buitenlandse zaken en veiligheid, gezien 
de wederzijdse voordelen die voortvloeien 
uit de permanente zetel van het VK en 
Frankrijk in de Veiligheidsraad, de sterk 
presterende diplomatieke diensten van het 
VK en de EU-lidstaten, en het feit dat het 
VK de sterkste strijdkrachten van Europa 
heeft;

Schrappen

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/8

Amendement 8
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Aanbeveling van het Europees Parlement voor de onderhandelingen betreffende een nieuw 
partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
(2020/2023(INI))

OntwerpaanbevelingParagraaf 156

Ontwerpaanbeveling Amendement

156. is van mening dat het in het 
wederzijds belang van het VK en de EU is 
– en dat dit door hun geografische 
nabijheid nog duidelijker wordt – om 
samen te werken bij de ontwikkeling van 
doeltreffende en werkelijk interoperabele 
defensiecapaciteit, ook binnen het 
Europees Defensieagentschap, waarvoor 
een administratieve regeling moet worden 
getroffen, en om de zeer waardevolle 
partnerschappen binnen de NAVO en de 
EU-programma’s voor defensie en 
externe veiligheid, de Galileo-
programma’s voor cyberveiligheid en de 
bestrijding van doelgerichte 
desinformatiecampagnes en 
cyberaanvallen voort te zetten zoals de 
huidige COVID-19-pandemie heeft 
geïllustreerd; herinnert eraan dat voor de 
deelname aan de door de overheid 
gereguleerde dienst Galileo een specifieke 
overeenkomst zowel mogelijk als 
noodzakelijk is; wijst er voorts op dat het 
VK zich bij het toekomstige Europees 
Defensiefonds zou kunnen aansluiten 
onder de voorwaarden voor derde landen; 
verzoekt zowel de EU als het VK een 
gezamenlijke aanpak te ontwikkelen voor 
de normalisatie van defensietechnologie;

Schrappen

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/9

Amendement 9
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Aanbeveling van het Europees Parlement voor de onderhandelingen betreffende een nieuw 
partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
(2020/2023(INI))

OntwerpaanbevelingParagraaf 158

Ontwerpaanbeveling Amendement

158. herinnert eraan dat er momenteel 
in het Verenigd Koninkrijk een aantal 
beperkende maatregelen 
(sanctieregelingen) van kracht zijn in het 
kader van de EU-wetgeving; erkent het 
effectieve gebruik van sancties voor 
mensenrechten, democratie en de 
rechtsstaat overeenkomstig het Handvest 
van de Verenigde Naties; onderstreept dat 
het VK na zijn terugtrekking nog steeds 
verplicht zal zijn VN-sanctieregelingen 
toe te passen en verzoekt het VK zijn 
sanctiebeleid te blijven afstemmen met de 
EU; roept voorts op tot de instelling van 
een deugdelijk coördinatiemechanisme 
voor sancties tussen beide partijen, en 
nauwe samenwerking inzake sancties op 
mondiale fora, om het effect ervan zo 
groot mogelijk te maken en ervoor te 
zorgen dat er sprake is van convergentie 
en dat de wederzijdse belangen bij de 
bevordering van gemeenschappelijke 
waarden worden nagestreefd en 
behartigd;

Schrappen

Or. en



AM\1207736NL.docx PE647.678v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

16.6.2020 A9-0117/10

Amendement 10
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Aanbeveling van het Europees Parlement voor de onderhandelingen betreffende een nieuw 
partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
(2020/2023(INI))

OntwerpaanbevelingParagraaf 158 bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

158 bis. benadrukt het belang van 
wereldwijde rechtvaardigheid en 
solidariteit; verzoekt de EU en het VK 
onmiddellijk een einde te maken aan 
sancties en economische blokkades van 
derde landen, zodat deze landen 
gemakkelijker inspanningen kunnen 
leveren om hun bevolking bij te staan en 
de gezondheids- en economische crisis ten 
gevolge van de COVID-19-pandemie het 
hoofd te bieden;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/11

Amendement 11
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Aanbeveling van het Europees Parlement voor de onderhandelingen betreffende een nieuw 
partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
(2020/2023(INI))

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 159

Ontwerpaanbeveling Amendement

159. moedigt het VK aan deel te nemen 
aan de relevante agentschappen van de 
Unie en een prominente rol op zich te 
nemen tijdens crisisbeheersingsacties en 
GVDB-missies en -operaties, waaronder 
humanitaire missies en reddingsoperaties, 
conflictpreventie en vredeshandhaving, 
militair advies en bijstand en stabilisatie 
na conflicten, alsmede bij projecten in het 
kader van de permanente gestructureerde 
samenwerking (PESCO), wanneer het tot 
deelname wordt uitgenodigd, en 
beklemtoont dat die deelname moet 
afhangen van strikte voorwaarden 
waarbij de autonome besluitvorming van 
de EU en de soevereniteit van het VK 
worden geëerbiedigd, evenals het beginsel 
van evenwichtige rechten en 
verplichtingen, gebaseerd moet zijn op 
daadwerkelijke wederkerigheid, en een 
billijke en passende financiële bijdrage 
moet omvatten; verzoekt de Commissie en 
de Europese Dienst voor extern optreden 
het Parlement regelmatig op de hoogte te 
brengen van de politieke dialoogvoering 
met het VK en van de belangrijkste 
aspecten van de informatie-uitwisseling 
over het GVDB en de crisisbeheersing;

Schrappen

Or. en
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