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16.6.2020 A9-0117/25

Amendement 25
Christophe Hansen, David McAllister
namens de PPE-Fractie
Kati Piri, Pedro Silva Pereira, Bernd Lange, Paolo De Castro
namens de S&D-Fractie
Nathalie Loiseau, Liesje Schreinemacher
namens de Renew-Fractie
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
namens de Verts/ALE-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))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. herinnert eraan dat het Gemengd 
Comité overeenkomstig artikel 132 van het 
terugtrekkingsakkoord een besluit kan 
vaststellen om de overgangsperiode na 
31 december 2020 te verlengen;

17. herinnert eraan dat het Gemengd 
Comité overeenkomstig artikel 132 van het 
terugtrekkingsakkoord ten laatste op 30 
juni 2020 een besluit kan vaststellen om de 
overgangsperiode na 31 december 2020 te 
verlengen; neemt kennis van het besluit 
van het VK, genomen na de vergadering 
van het Gemengd Comité, om geen 
gebruik te maken van de mogelijkheid tot 
verlenging van de overgangsperiode; 
benadrukt dat de EU nog steeds openstaat 
voor een dergelijke verlenging;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/26

Amendement 26
Christophe Hansen, David McAllister
namens de PPE-Fractie
Kati Piri, Pedro Silva Pereira, Bernd Lange, Paolo De Castro
namens de S&D-Fractie
Nathalie Loiseau, Liesje Schreinemacher
namens de Renew-Fractie
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
namens de Verts/ALE-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))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. wijst erop dat het 
terugtrekkingsakkoord voorziet in 
wederzijdse bescherming voor EU-burgers 
en burgers van het VK, evenals voor hun 
gezinsleden, en dat zij alle noodzakelijke 
informatie moeten krijgen met betrekking 
tot hun rechten en de stappen die zij 
moeten nemen om in hun land van 
vestiging te kunnen blijven wonen en 
werken, en binnen en naar hun land van 
vestiging te kunnen blijven reizen; 
herinnert eraan dat burgers voor wie de 
terugtrekking van het VK gevolgen heeft, 
zich moeten kunnen beroepen op tijdige en 
betrouwbare informatie over hun rechten 
en status, en dringt er bij zowel de lidstaten 
als het VK op aan prioriteit te geven aan 
deze kwestie;

20. wijst erop dat het 
terugtrekkingsakkoord voorziet in 
wederzijdse bescherming voor EU-burgers 
en burgers van het VK, evenals voor hun 
gezinsleden, en dat zij alle noodzakelijke 
informatie moeten krijgen met betrekking 
tot hun rechten en de stappen die zij 
moeten nemen om in hun land van 
vestiging te kunnen blijven wonen en 
werken, en binnen en naar hun land van 
vestiging te kunnen blijven reizen; 
herinnert eraan dat burgers voor wie de 
terugtrekking van het VK gevolgen heeft, 
zich moeten kunnen beroepen op tijdige en 
betrouwbare informatie over hun rechten 
en status, en dringt er bij zowel de lidstaten 
als het VK op aan prioriteit te geven aan 
deze kwestie; dringt er bij de lidstaten op 
aan de rechten van onderdanen van het 
VK die in de EU woonachtig zijn in het 
kader van het terugtrekkingsakkoord ten 
volle te eerbiedigen en te beschermen en 
deze onderdanen alle informatie te geven 
die zij nodig hebben en hun 
rechtszekerheid te bieden met betrekking 
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tot hun positie en hun rechten, onder 
meer over de vraag of het VK toepassing 
zal geven aan een constitutieve 
verblijfsregeling of een declaratoire 
verblijfsregeling;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/27

Amendement 27
Christophe Hansen, David McAllister
namens de PPE-Fractie
Kati Piri, Pedro Silva Pereira, Bernd Lange, Paolo De Castro
namens de S&D-Fractie
Nathalie Loiseau, Liesje Schreinemacher
namens de Renew-Fractie
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
namens de Verts/ALE-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))

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat de EU en het VK 
in de politieke verklaring zijn 
overeengekomen om in juni 2020 op hoog 
niveau bijeen te komen om de balans op te 
maken van de geboekte vooruitgang, 
teneinde overeenstemming te bereiken over 
maatregelen om de onderhandelingen over 
hun toekomstige betrekkingen voort te 
zetten;

J. overwegende dat de EU en het VK 
in de politieke verklaring zijn 
overeengekomen om in juni 2020 op hoog 
niveau bijeen te komen om de balans op te 
maken van de geboekte vooruitgang, 
teneinde overeenstemming te bereiken over 
maatregelen om de onderhandelingen over 
hun toekomstige betrekkingen voort te 
zetten; overwegende dat de partijen aan 
het slot van de vergadering op hoog 
niveau die plaatsvond op 15 juni 2020 een 
gezamenlijke verklaring hebben 
uitgebracht waarin zij onder meer 
verklaarden een nieuwe impuls nodig te 
hebben;

Or. en


