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NL In verscheidenheid verenigd NL

16.6.2020 A9-0117/17

Amendement 17
Gunnar Beck, Markus Buchheit, Roman Haider, Laura Huhtasaari, Gilles Lebreton
namens de ID-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 71

Ontwerpaanbeveling Amendement

71. stelt met spijt vast dat het Verenigd 
Koninkrijk heeft besloten om het beginsel 
van vrij verkeer van personen tussen de EU 
en het Verenigd Koninkrijk na de 
overgangsperiode niet langer toe te passen; 
vindt dat het toekomstige partnerschap 
ambitieuze bepalingen moet bevatten 
inzake het verkeer van personen, 
gebaseerd op volledige wederkerigheid en 
non-discriminatie tussen de lidstaten; 
wijst er nogmaals op dat de mate waarin 
het Verenigd Koninkrijk toegang heeft tot 
de interne markt van de EU, in 
verhouding moet staan tot zijn 
toezeggingen om de mobiliteit van mensen 
te vergemakkelijken; benadrukt dat de 
regeling voor het overstreken van de 
grenzen geen administratieve of 
financiële hindernissen mag opwerpen;

71. stelt vast dat het Verenigd 
Koninkrijk heeft besloten om het beginsel 
van vrij verkeer van personen tussen de EU 
en het Verenigd Koninkrijk na de 
overgangsperiode niet langer toe te passen; 
wijst erop dat het migratiebeleid binnen 
het bereik van de kortgeleden herstelde 
politieke soevereiniteit van het VK valt;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/18

Amendement 18
Gunnar Beck, Markus Buchheit, Roman Haider, Laura Huhtasaari, Gilles Lebreton
namens de ID-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 91

Ontwerpaanbeveling Amendement

91. benadrukt dat het VK niet kan 
kiezen welke onderdelen van het EU-
asiel- en migratieacquis het wenst te 
behouden;

91. benadrukt dat de EU de soevereine 
besluiten van het VK inzake het asiel- en 
migratiebeleid met gepaste eerbied moet 
behandelen;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/19

Amendement 19
Gunnar Beck, Markus Buchheit, Roman Haider, Laura Huhtasaari, Marco 
Campomenosi, Gilles Lebreton
namens de ID-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
Overweging F

Ontwerpaanbeveling Amendement

F. overwegende dat de toekomstige 
overeenkomst moet worden ingebed in een 
algemeen bestuurskader en dat het Hof 
van Justitie van de EU (HvJ-EU) de enige 
instantie moet zijn die verantwoordelijk is 
voor de interpretatie van het EU-recht;

F. overwegende dat het geen pas geeft 
om van landen, laat staan een nu 
soeverein derde land als het Verenigd 
Koninkrijk, te verlangen dat zij zich 
onderwerpen aan de jurisdictie van een 
hof als het Hof van Justitie van de EU 
(HvJ-EU), dat door het hoogste 
gerechtshof van een lidstaat van de EU, te 
weten het Duitse 
Bundesverfassungsgericht, in diens 
recente uitspraak met betrekking tot het 
ECB is bekritiseerd vanwege een 
geneigdheid tot “tegenspreken” van de 
eigen methodologie wanneer dat zo 
uitkomt, vanwege het niet eerbiedigen van 
het beginsel van bevoegdheidstoedeling, 
vastgelegd in de EU-Verdragen, en 
vanwege het schier willekeurig negeren 
van de eigen jurisprudentie;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/20

Amendement 20
Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Roman Haider, Thierry Mariani, Jérôme 
Rivière, Gilles Lebreton
namens de ID-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 3 bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

3 bis. stelt met grote bezorgdheid vast dat 
de benadering door de Commissie van het 
onderhandelingsproces de belangen van 
Europese ondernemingen in de 
waagschaal stelt vanwege haar 
vooringenomen wens om het Verenigd 
Koninkrijk te straffen voor zijn soevereine 
wens om de Europese Unie te verlaten, in 
plaats van geleid te worden door de 
belangen van de Europese markt, 
Europese exporteurs en investeerders en 
de wereldwijde economische belangen van 
de lidstaten van de EU;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/21

Amendement 21
Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Roman Haider, Thierry Mariani, Jérôme 
Rivière, Gilles Lebreton
namens de ID-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 31 bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

31 bis. benadrukt dat het Verenigd 
Koninkrijk een uiterst belangrijke 
economische partner is voor de lidstaten 
van de EU; wijst erop dat veel lidstaten 
van de EU netto exporteurs naar het VK 
zijn en dat het vinden van een oplossing 
die voor alle partijen bevredigend is 
voorrang moet hebben, om te waarborgen 
dat de belangen van de exporteurs en 
investeerders van de EU in het oog 
worden gehouden en worden beschermd;  
benadrukt het belang en de voordelen van 
een integratie van de markten en van de 
geografische nabijheid die zorgt voor een 
betere markttoegang voor kmo’s, lagere 
kosten en minder nadelige milieu-effecten 
in verband met het goederenvervoer;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/22

Amendement 22
Markus Buchheit, Marco Campomenosi, France Jamet, Thierry Mariani, Jérôme 
Rivière, Gilles Lebreton
namens de ID-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 32

Ontwerpaanbeveling Amendement

32. stelt vast dat het Verenigd 
Koninkrijk ervoor heeft gekozen zijn 
toekomstige economische en 
handelspartnerschap met de EU vast te 
stellen op basis van een “brede 
vrijhandelsovereenkomst”, zoals 
vastgelegd in het op 27 februari 2020 door 
de Britse regering gepubliceerde document 
getiteld “The Future Relationship with the 
EU – The UK’s Approach to Negotiations” 
(De toekomstige betrekkingen met de EU – 
De onderhandelingsaanpak van het 
Verenigd Koninkrijk); benadrukt dat het 
Europees Parlement weliswaar positief 
staat tegenover constructieve 
onderhandelingen van de EU met het oog 
op een evenwichtige, ambitieuze en 
alomvattende vrijhandelsovereenkomst met 
het Verenigd Koninkrijk, maar dat een 
vrijhandelsovereenkomst vanwege zijn 
aard nooit kan neerkomen op “soepele” 
handel; is het eens met het in de 
onderhandelingsrichtsnoeren opgenomen 
en door alle 27 EU-lidstaten goedgekeurde 
standpunt dat het toepassingsgebied en de 
ambitie van een vrijhandelsovereenkomst 
die de EU zou kunnen aanvaarden, 
afhankelijk wordt gesteld van en direct 
moet worden gekoppeld aan de voorwaarde 
dat het Verenigd Koninkrijk instemt met 

32. stelt vast dat het Verenigd 
Koninkrijk ervoor heeft gekozen zijn 
toekomstige economische en 
handelspartnerschap met de EU vast te 
stellen op basis van een “brede 
vrijhandelsovereenkomst”, zoals 
vastgelegd in het op 27 februari 2020 door 
de Britse regering gepubliceerde document 
getiteld “The Future Relationship with the 
EU – The UK’s Approach to Negotiations” 
(De toekomstige betrekkingen met de EU – 
De onderhandelingsaanpak van het 
Verenigd Koninkrijk); benadrukt dat het 
Europees Parlement weliswaar positief 
staat tegenover constructieve 
onderhandelingen van de EU met het oog 
op een evenwichtige, ambitieuze en 
alomvattende vrijhandelsovereenkomst met 
het Verenigd Koninkrijk, maar dat een 
vrijhandelsovereenkomst vanwege zijn 
aard nooit kan neerkomen op “soepele” 
handel; is het eens met het in de 
onderhandelingsrichtsnoeren opgenomen 
en door alle 27 EU-lidstaten goedgekeurde 
standpunt dat het toepassingsgebied en de 
ambitie van een vrijhandelsovereenkomst 
die de EU zou kunnen aanvaarden, 
afhankelijk wordt gesteld van en direct 
moet worden gekoppeld aan de voorwaarde 
dat het Verenigd Koninkrijk instemt met 
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omvattende, bindende en afdwingbare 
bepalingen met betrekking tot een gelijk 
speelveld, gezien de geografische 
nabijheid, de onderlinge economische 
afhankelijkheid en verbondenheid, de 
integratie van de markten, alsmede van de 
sluiting van een bilaterale 
visserijovereenkomst, als een integrerend 
onderdeel van het partnerschap; wijst er 
nogmaals op dat er geen 
handelsovereenkomst tussen de EU en het 
Verenigd Koninkrijk kan worden gesloten 
als hierin geen afspraken worden 
opgenomen over een volledige, duurzame, 
evenwichtige langetermijnovereenkomst 
inzake visserij, die voor het eind van de 
overgangsperiode wordt goedgekeurd en 
waarin wordt geregeld dat de betrokken 
partijen onder optimale voorwaarden 
toegang blijven krijgen tot elkaars wateren, 
rijkdommen en markten, overeenkomstig 
de beginselen van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid (GVB);

omvattende, bindende en afdwingbare 
bepalingen met betrekking tot een gelijk 
speelveld, gezien de geografische 
nabijheid, de onderlinge economische 
afhankelijkheid en verbondenheid, de 
integratie van de markten, alsmede van de 
sluiting van een bilaterale 
visserijovereenkomst, als een integrerend 
onderdeel van het partnerschap; wijst er 
nogmaals op dat er geen 
handelsovereenkomst tussen de EU en het 
Verenigd Koninkrijk kan worden gesloten 
als hierin geen afspraken worden 
opgenomen over een volledige, duurzame, 
evenwichtige langetermijnovereenkomst 
inzake visserij die voor het eind van de 
overgangsperiode wordt goedgekeurd, met 
handhaving van de bestaande toegang tot 
elkaars wateren en visbestanden, met als 
doel het voortzetten van de huidige 
visserijactiviteiten, en tot elkaars 
rijkdommen en markten;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/23

Amendement 23
Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Roman Haider, Thierry Mariani, Jérôme 
Rivière, Gilles Lebreton
namens de ID-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 32 bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

32 bis. benadrukt dat de voorwaarden en 
voorrechten die de Commissie van het 
Verenigd Koninkrijk eist, veel verder gaan 
dan die welke in het verleden van andere 
partnerlanden werden geëist in het kader 
van de sluiting van 
handelsovereenkomsten; betreurt ten 
zeerste dat de Commissie als 
strafmaatregel strengere eisen aan het 
Verenigd Koninkrijk wil stellen, zoals de 
integratie van de EU-wetgeving, terwijl zij 
dit nooit heeft geëist in de recente 
handelsovereenkomsten die met Canada, 
Vietnam of Singapore zijn gesloten;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/24

Amendement 24
Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Roman Haider, Thierry Mariani, Jérôme 
Rivière, Gilles Lebreton
namens de ID-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 35

Ontwerpaanbeveling Amendement

35. herinnert eraan dat de voortdurende 
gezamenlijke inzet voor een doelstelling 
van nulquota en nultarieven voor de 
handelsrelatie een essentiële voorwaarde 
blijft voor de tijdige sluiting van een 
overeenkomst binnen het extreem korte 
tijdsbestek dat het Verenigd Koninkrijk 
zelf voor deze onderhandelingen heeft 
bepaald, met name omdat in het verleden 
duidelijk is gebleken dat onderhandelingen 
waarbij tarieflijnen een voor een werden 
behandeld soms wel jaren kunnen duren; 
spreekt zijn bezorgdheid uit over het 
voornemen van de regering van het 
Verenigd Koninkrijk om van deze 
doelstelling af te stappen; wijst erop dat 
landbouwproducten waarschijnlijk het 
zwaarst zouden worden getroffen, 
aangezien de resterende niet-nultarieflijnen 
in vrijhandelsovereenkomsten doorgaans 
betrekking hebben op de landbouwsector; 
herhaalt in dit opzicht dat dit niets 
verandert aan de EU-eis van krachtige 
voorwaarden voor een gelijk speelveld, 
ongeacht of alle of een deel van de 
tarieflijnen wordt geschrapt; herhaalt dat in 
de bepalingen betreffende een gelijk 
speelveld ecologische, sociale en 
werkgelegenheidsnormen op lange termijn 
op een hoog equivalent niveau moeten 

35. herinnert eraan dat de voortdurende 
gezamenlijke inzet voor een doelstelling 
van nulquota en nultarieven voor de 
handelsrelatie een essentiële voorwaarde 
blijft voor de tijdige sluiting van een 
overeenkomst binnen het extreem korte 
tijdsbestek dat het Verenigd Koninkrijk 
zelf voor deze onderhandelingen heeft 
bepaald, met name omdat in het verleden 
duidelijk is gebleken dat onderhandelingen 
waarbij tarieflijnen een voor een werden 
behandeld soms wel jaren kunnen duren; 
spreekt zijn bezorgdheid uit over het 
voornemen van de regering van het 
Verenigd Koninkrijk om van deze 
doelstelling af te stappen; wijst erop dat 
landbouwproducten en de geografische 
aanduidingen die toegepast worden op 
landbouwproducten, voedingsmiddelen of 
dranken uit de EU waarschijnlijk het 
zwaarst zouden worden getroffen, 
aangezien de resterende niet-nultarieflijnen 
in vrijhandelsovereenkomsten doorgaans 
betrekking hebben op de landbouwsector; 
herhaalt in dit opzicht dat dit niets 
verandert aan de EU-eis van krachtige 
voorwaarden voor een gelijk speelveld, 
ongeacht of alle of een deel van de 
tarieflijnen wordt geschrapt; herhaalt dat in 
de bepalingen betreffende een gelijk 
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worden gehandhaafd, waarbij vertrouwd 
wordt op passende en relevante EU- en 
internationale normen, en met inbegrip van 
passende mechanismen om een 
doeltreffende binnenlandse uitvoering te 
waarborgen, en met inbegrip van een solide 
en alomvattend kader voor concurrentie en 
staatssteun dat ongepaste verstoringen van 
het handelsverkeer en de concurrentie moet 
voorkomen, in plaats van uitsluitend naar 
subsidies te verwijzen, zoals het Verenigd 
Koninkrijk helaas doet;

speelveld ecologische, sociale en 
werkgelegenheidsnormen op lange termijn 
op een hoog equivalent niveau moeten 
worden gehandhaafd, waarbij vertrouwd 
wordt op passende en relevante EU- en 
internationale normen, en met inbegrip van 
passende mechanismen om een 
doeltreffende binnenlandse uitvoering te 
waarborgen, en met inbegrip van een solide 
en alomvattend kader voor concurrentie en 
staatssteun dat ongepaste verstoringen van 
het handelsverkeer en de concurrentie moet 
voorkomen, in plaats van uitsluitend naar 
subsidies te verwijzen, zoals het Verenigd 
Koninkrijk helaas doet;

Or. en


