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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van 
de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-
Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds, en van de overeenkomst tussen de Europese 
Unie en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake 
beveiligingsprocedures voor de uitwisseling en bescherming van gerubriceerde gegevens
(05022/2021 – C9-0086/2021 – 2020/0382(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

– gezien het ontwerp van besluit van de Raad (05022/2021),

– gezien de ontwerphandels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en 
de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk 
van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds (5198/2021), 

– gezien de overeenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk van 
Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake beveiligingsprocedures voor de uitwisseling 
en bescherming van gerubriceerde gegevens (5203/2021),

– gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 217 
en artikel 218, lid 6, tweede alinea, en artikel 218, lid 8, tweede alinea, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie (C9-0086/2021),

– gezien zijn resolutie van 12 februari 2020 over het voorgestelde mandaat voor 
onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-
Brittannië en Noord-Ierland1,

– gezien zijn aanbeveling van 18 juni 2020 betreffende de onderhandelingen voor een 
nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en 
Noord-Ierland2,

– gezien artikel 105, leden 1 en 4, en artikel 114, lid 7, van zijn Reglement,

– gezien de gezamenlijke beraadslagingen van de Commissie buitenlandse zaken en de 
Commissie internationale handel overeenkomstig artikel 58 van het Reglement,

– gezien de brieven van de Commissie juridische zaken, de Commissie 
ontwikkelingssamenwerking, de Commissie begrotingscontrole, de Commissie 
economische en monetaire zaken, de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, de 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, de Commissie 
industrie, onderzoek en energie, de Commissie interne markt en 

1 Aangenomen teksten, P9_TA-PROV(2020)0033.
2 Aangenomen teksten, P9_TA-PROV(2020)0152.
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consumentenbescherming, de Commissie vervoer en toerisme, de Commissie regionale 
ontwikkeling, de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling, de Commissie 
visserij, de Commissie cultuur en onderwijs, de Commissie burgerlijke vrijheden, 
justitie en binnenlandse zaken en de Commissie constitutionele zaken,

– gezien de aanbeveling van de Commissie buitenlandse zaken en de Commissie 
internationale handel (A9-0128/2021),

1. hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de handels- en samenwerkingsovereenkomst 
tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, 
en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds, en van 
de overeenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk van Groot-
Brittannië en Noord-Ierland inzake beveiligingsprocedures voor de uitwisseling en 
bescherming van gerubriceerde gegevens;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en het 
Verenigd Koninkrijk.
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BRIEF VAN DE COMMISSIE JURIDISCHE ZAKEN

De heer David McAllister
Voorzitter
Commissie buitenlandse zaken
BRUSSEL

De heer Bernd Lange
Voorzitter
Commissie internationale handel
BRUSSEL

Betreft: Advies inzake de Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en 
Euratom enerzijds en het Verenigd Koninkrijk anderzijds, en de Overeenkomst 
tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en 
Noord-Ierland inzake beveiligingsprocedures voor de uitwisseling en bescherming 
van gerubriceerde gegevens (2020/0382(NLE))

Geachte heer McAllister, geachte heer Lange,

Tijdens hun vergadering van 11 januari 2021 hebben de coördinatoren van de Commissie 
juridische zaken besloten een advies uit te brengen in de vorm van een brief, overeenkomstig 
artikel 56, lid 1, van het Reglement, inzake de Handels- en samenwerkingsovereenkomst 
tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het 
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds1, en de 
Overeenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en 
Noord-Ierland inzake beveiligingsprocedures voor de uitwisseling en bescherming van 
gerubriceerde gegevens2 (hierna “de Handels- en samenwerkingsovereenkomst” en “de 
informatiebeveiligingsovereenkomst” genoemd), waarin de aandacht voornamelijk naar de 
bevoegdheden van onze commissie gaat. Volgens het besluit van de Conferentie van 
voorzitters van 24 oktober 2019 werd ik op 11 januari 2021 als rapporteur voor advies 
aangewezen in mijn hoedanigheid van voorzitter van de Commissie juridische zaken.

SUGGESTIES

De aanbeveling:

Tijdens haar vergadering van 27 januari 2021 heeft de Commissie juridische zaken besloten, 
met 24 stemmen voor, 1 stem tegen en geen onthoudingen3, om de Commissie buitenlandse 

1 PB L 444 van 31.12.2020, blz. 14.
2 PB L 444 van 31.12.2020, blz. 1463.
3 Tijdens de eindstemming waren de volgende leden aanwezig: Adrián Vázquez Lázara (voorzitter), Sergey 
Lagodinsky (ondervoorzitter), Marion Walsmann (ondervoorzitter), Ibán Garcia Del Blanco (ondervoorzitter), 
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zaken en de Commissie internationale handel, als bevoegde commissies, aan te bevelen hun 
goedkeuring aan de Handels- en samenwerkingsovereenkomst en de 
informatiebeveiligingsovereenkomst te hechten.

De Commissie juridische zaken doet haar aanbeveling met inachtneming van: de resolutie van 
het Europees Parlement van 12 februari 2020 over het voorgestelde mandaat voor 
onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-
Brittannië en Noord-Ierland4; Besluit (EU, Euratom) 2020/266 van de Raad van 25 februari 
2020 houdende machtiging tot het openen van onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk 
van Groot-Brittannië en Noord-Ierland over een nieuwe partnerschapsovereenkomst5, en de 
bijlage daarbij; de aanbeveling van het Europees Parlement van 18 juni 2020 voor de 
onderhandelingen betreffende een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van 
Groot-Brittannië en Noord-Ierland6; het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd 
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie (“het terugtrekkingsakkoord”)7 van 24 januari 2020 en de 
begeleidende politieke verklaring van 17 oktober 2019 waarin het kader wordt geschetst voor 
de toekomstige betrekkingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk (“de 
politieke verklaring”)8; Besluit (EU) 2020/2252 van de Raad van 29 december 2020 
betreffende de ondertekening, namens de Unie, en betreffende de voorlopige toepassing van 
de Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-
Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds, en van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en 
het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake 
beveiligingsprocedures voor de uitwisseling en bescherming van gerubriceerde gegevens9; en 
de tekst van de Handels- en samenwerkingsovereenkomst, met name deel I over algemene en 
institutionele bepalingen, de bepalingen van deel II, titel I over handel in goederen, titel III 
over digitale handel, titel V over intellectuele eigendom en titel XI over een gelijk speelveld 
voor open en eerlijke mededinging en duurzame ontwikkeling, deel VI over 
geschillenbeslechting en horizontale bepalingen en deel VII over de slotbepalingen; en de 
tekst van de informatiebeveiligingsovereenkomst.

Namens de Commissie juridische zaken zou ik de aandacht van de Commissie buitenlandse 
en de Commissie internationale handel willen vestigen op de volgende elementen, die 
essentieel moeten worden geacht met het oog op de goedkeuring:

Institutionele en horizontale aspecten

1. is ingenomen met de Handels- en samenwerkingsovereenkomst en erkent dat die 
verregaande constitutionele en wettelijke implicaties zal hebben voor zowel het 

Raffaele Stancanelli (ondervoorzitter), Manon Aubry, Gunnar Beck, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel 
Dzhambazki, Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Heidi Hautala, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, 
Antonius Manders, Karen Melchior, Javier Nart, Jiři Pospíšil, Franco Roberti, Ernő Schaller-Baross, Marcos Ros 
Sempere, Stéphane Séjourné, Marie Toussaint, Axel Voss, Lara Wolters, Tiemo Wölken, Javier Zarzalejos.
4 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0033. 
5 PB L 58 van 27.2.2020, blz. 53. 
6 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0152.
7 PB L 29 van 31.1.2020, blz. 7. 
8 PB C 384I van 12.11.2019, blz. 178.
9 PB L 444 van 31.12.2020, blz. 2.
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Verenigd Koninkrijk als de EU, en aanzienlijke gevolgen met zich mee zal brengen 
voor het leven van de burgers en voor het bedrijfsleven in het Verenigd Koninkrijk en 
de EU; is dan ook tevreden over de voortgezette toezegging die in de Handels- en 
samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd voor beide partijen, waarbij zij zich ertoe 
verbinden dat zij de gedeelde waarden en beginselen van de democratie, de rechtsstaat 
en de eerbiediging van de mensenrechten, die ten grondslag liggen aan hun intern en 
internationaal beleid, blijven hooghouden, evenals de algemene regels over de 
conditionaliteit inzake mensenrechten, die toelaten dat de overeenkomst volledig of 
gedeeltelijk wordt beëindigd of opgeschort op grond van de mensenrechten;

2. is bovendien tevreden dat de Handels- en samenwerkingsovereenkomst consistent is 
met het mandaat en de voorwaarden van de politieke verklaring doordat zij voorziet in 
een enkel overkoepelend institutioneel kader voor alle aspecten betreffende 
economische en veiligheidssamenwerking, met inbegrip van visserij en een gelijk 
speelveld, dat van toepassing is op het gehele partnerschap, met inbegrip van 
toekomstige aanvullende overeenkomsten; merkt in dat verband op dat er tot dusver, 
naast de Handels- en samenwerkingsovereenkomst, één overeenkomst over 
informatiebeveiliging bestaat die daaraan is gekoppeld, evenals één volledig op zichzelf 
staande overeenkomst inzake samenwerking op nucleair gebied;

3. is ingenomen met het geschillenbeslechtingsmechanisme ten behoeve van het gehele 
economische partnerschap dat in het kader van de Handels- en 
samenwerkingsovereenkomst op grond van het internationaal publiekrecht is opgezet, 
en dat bestaat uit politiek overleg, arbitrageprocedures en mogelijkheden tot opschorting 
en kruiselingse vergeldingsmaatregelen, maar is van mening dat toelichting moet 
worden gegeven over de belangrijke definities van materialiteit, aanzienlijke gevolgen 
en bewijslast teneinde te waarborgen dat het mechanisme in de praktijk goed werkt; 
beklemtoont voorts dat dit mechanisme de volledige werking en autonomie van het EU-
recht moet waarborgen, met name met betrekking tot het recht van de lidstaten en het 
internationaal recht, door geen rechterlijke toetsing van de handelingen van de EU of 
het Hof van Justitie te vormen10; is in dat verband tevens ingenomen met de 
concretisering van de in artikel 178, lid 2, onder b), van het terugtrekkingsakkoord 
vastgestelde mogelijkheid om toekomstige overeenkomsten, met name de Handels- en 
samenwerkingsovereenkomst, gedeeltelijk of geheel te vergelden of kruiselings op te 
schorten, indien inbreuk wordt gemaakt op het terugtrekkingsakkoord, zonder dat er 
eerst langdurige overlegprocedures moeten worden gevoerd (artikel INST.10);

4. is van mening dat het, in het licht van het flexibele governancesysteem dat in de 
Handels- en samenwerkingsovereenkomst is vastgesteld, van de samenstelling van de 
Partnerschapsraad en de ruime bevoegdheden die aan die raad worden toevertrouwd, 
van de talloze gespecialiseerde comités, en van de vijfjarige cycli voor beoordeling van 
de uitvoering, van het grootste belang is dat het Europees Parlement actief wordt 
betrokken bij het besluitvormingsproces, de beoordeling van de uitvoering en de 
volgende stappen, met inbegrip van het herzieningsproces, teneinde volledige 
transparantie en democratische legitimiteit te waarborgen bij de toepassing van de 

10 Zie hierover: Advies 2/13 van het Hof van Justitie van 18 december 2014, “Advies krachtens artikel 218, 
lid 11, VWEU – Ontwerp van internationale overeenkomst – Toetreding van de Europese Unie tot het Europees 
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden – Verenigbaarheid van dit 
ontwerp met het VEU en het VWEU”, ECLI:EU:C:2014:2454, punt 184.
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overeenkomst en eventuele toekomstige onderhandelingen; is derhalve ingenomen met 
de toezegging van de Commissie dat zij het recht van het Parlement op onverwijlde en 
volledige informatie over alle fasen van internationale overeenkomsten zoals 
vastgesteld in artikel 218, lid 10, van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie naar behoren zal eerbiedigen overeenkomstig het Interinstitutioneel 
Akkoord over beter wetgeven11 en het Kaderakkoord over de betrekkingen tussen het 
Europees Parlement en de Europese Commissie12; is tevens ingenomen met de 
toezegging van de Commissie dat zij het Parlement altijd zal briefen en debriefen voor 
en na de vergaderingen van de Partnerschapsraad en de gespecialiseerde comités en dat 
zij alle documenten van die gemengde organen zal delen op hetzelfde ogenblik als 
waarop zij die deelt met de Raad, met inbegrip van ontwerpagenda’s, voorstellen voor 
besluiten van de Raad tot vaststelling van het standpunt van de Unie etc.; is zeer 
ingenomen met de oprichting van binnenlandse adviesgroepen en een forum voor het 
maatschappelijk middenveld, en benadrukt het belang van de mogelijkheid om een 
parlementaire partnervergadering op te richten die is samengesteld uit leden van het 
Europees Parlement en de parlementen van het Verenigd Koninkrijk, die op de hoogte 
moeten worden gehouden van de werkzaamheden van de Partnerschapsraad en die 
aanbevelingen aan de raad kunnen geven, teneinde de democratische controle op de 
besluiten van de gemengde organen te waarborgen;

5. is verheugd dat voor het Verenigd Koninkrijk een verplichting is vastgelegd tot 
naleving van de Overeenkomst van Parijs die door de Conferentie van de Partijen bij het 
Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering op haar 21e 
Conferentie is vastgesteld (de “Overeenkomst van Parijs”), evenals een verplichting om 
zich te onthouden van elk handelen of nalaten dat het voorwerp en het doel van de 
Overeenkomst van Parijs wezenlijk teniet zou doen (artikel COMPROV.5), en de 
daaruit voortvloeiende mogelijkheid voor de EU om de Handels- en 
samenwerkingsovereenkomst en eventuele aanvullende overeenkomsten geheel of 
gedeeltelijk te beëindigen of op te schorten bij een handelen of nalaten van het Verenigd 
Koninkrijk dat het voorwerp en het doel van de Overeenkomst van Parijs wezenlijk 
teniet doet (artikel INST.35);

6. neemt kennis van het gebrek aan een volwaardige oplossing voor gegevensbescherming 
in de Handels- en samenwerkingsovereenkomst en neemt voorts kennis van de 
aankondiging van de Commissie dat zij het beoordelingsproces betreffende de 
adequaatheid van het gegevensbeschermingsstelsel van het Verenigd Koninkrijk uit 
hoofde van de algemene verordening gegevensbescherming13 en de richtlijn 
wetshandhaving14 zal opstarten teneinde personen, ondernemingen en overheden de 

11 Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese 
Commissie van 13 april 2016 over beter wetgeven, PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.
12 Kaderakkoord van 20 november 2010 over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Europese 
Commissie, PB L 304 van 20.11.2010, blz. 47.
13 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).
14 Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde 
autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of 
de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 119 van 4.5.2016, 
blz. 89).
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rechtszekerheid te bieden die zij rechtmatig nodig hebben; beklemtoont in dat verband 
tevens dat de rol van ondernemingen bij de uitwisseling van niet-persoonsgegevens 
moet worden beschouwd als een onmisbaar aspect van het partnerschap, waarbij een 
duidelijk onderscheid moet worden gemaakt met de wettelijke regeling die van 
toepassing is op de bescherming van persoonsgegevens; benadrukt dat de doorgifte van 
persoonsgegevens aan derde landen altijd moet voldoen aan hoofdstuk V van de 
algemene verordening gegevensbescherming en hoofdstuk V van de richtlijn 
wetshandhaving; herinnert eraan dat de Commissie het gegevensbeschermingskader van 
het Verenigd Koninkrijk slechts adequaat kan verklaren wanneer zij aantoont dat het 
Verenigd Koninkrijk voorziet in een beschermingsniveau dat in feite overeenkomt met 
het niveau dat in de Unie wordt geboden, ook voor verdere doorgiften van 
persoonsgegevens naar een ander derde land en regels voor de toegang tot 
persoonsgegevens met het oog op de nationale veiligheid; dringt erop aan om, indien 
het wettelijke gegevensbeschermingskader van het Verenigd Koninkrijk niet voor een 
adequaatheidsbesluit in aanmerking komt, volledig gebruik te maken van de alternatieve 
wettelijke mechanismen die in de wetgeving inzake gegevensbescherming van de Unie 
inzake internationale doorgiften zijn vastgesteld;

7. beveelt, als de bevoegde commissie voor de interpretatie en toepassing van het 
internationaal recht, voor zover het de Europese Unie betreft, aan dat het Parlement zijn 
goedkeuring moet kunnen hechten aan toekomstige handelingen met rechtsgevolgen die 
worden voorgesteld door de organen die in dat verband bij de Handels- en 
samenwerkingsovereenkomst worden opgericht, behalve indien de handeling uitsluitend 
niet-essentiële elementen van de overeenkomst wijzigt;

Intellectuele eigendom 

8. wijst op het belang van intellectuele eigendom en beklemtoont dat de continuïteit in de 
regelgeving zowel voor de rechthebbenden in de EU als voor begunstigden van 
beperkingen en uitzonderingen in het Verenigd Koninkrijk gewaarborgd moet zijn; is in 
dat verband ingenomen met de verbeterde bescherming van intellectuele-
eigendomsrechten die in de Handels- en samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd en 
alle soorten intellectuele-eigendomsrechten bestrijkt, met inbegrip van het auteursrecht 
en de naburige rechten – evenals de volgrechten van artiesten en de samenwerking 
tussen collectieve beheersorganisaties – handelsmerken en ingeschreven en niet-
ingeschreven modellen, octrooien – met inbegrip van aanvullende 
beschermingscertificaten – en handelsgeheimen en plantenrassen; is eveneens 
ingenomen met de vaststelling van de bepalingen inzake handhaving en samenwerking 
in de overeenkomst, die een breed scala aan maatregelen bestrijken, zoals civiele en 
administratiefrechtelijke handhaving, handelsgeheimen, civielrechtelijke en 
corrigerende procedures, grensbeschermingsmaatregelen, geavanceerde voorschriften 
inzake specifieke douaneprocedures en samenwerkingsmogelijkheden voor 
douaneautoriteiten, politiediensten, administratieve en rechterlijke organen;

9. betreurt echter ten zeerste dat toekomstige geografische aanduidingen, 
oorsprongsbenamingen of traditionele aanduidingen niet in de Handels- en 
samenwerkingsovereenkomst zijn opgenomen, ondanks de uitdrukkelijke verwijzing 
naar dat aspect in de politieke verklaring, en dat er bijgevolg geen mechanisme is 
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vastgesteld voor de erkenning van geografische aanduidingen van de EU in het 
Verenigd Koninkrijk; verzoekt de twee partijen derhalve om het overleg over dat aspect 
zo snel mogelijk voort te zetten teneinde tot passende regelingen te komen die 
voortbouwen op de bescherming van bestaande geografische aanduidingen die in het 
terugtrekkingsakkoord zijn opgenomen;

Vennootschapsrecht

10. betreurt ten zeerste dat de bestaande vennootschapsvormen van de partijen, zoals de 
Societas Europaea (SE) of vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, geen deel 
uitmaken van de overeenkomst en derhalve niet langer door de respectieve wederpartij 
zullen worden aanvaard; neemt kennis van het streven van de partijen naar een 
voorspelbaar regelgevingsklimaat en doeltreffende procedures voor de 
marktdeelnemers, in het bijzonder voor de kleine en middelgrote ondernemingen, 
teneinde gemeenschappelijke minimumnormen vast te stellen die handelspraktijken 
veiligstellen en eerlijke mededinging garanderen, maar zou de voorkeur hebben 
gegeven aan een concrete overeenstemming; is niettemin verheugd dat de partijen bij de 
bescherming van de marktdeelnemers rekening hebben gehouden met de noodzaak om 
een klimaat van duurzame en concurrentiële ontwikkeling te waarborgen door zich te 
verbinden tot non-regressie inzake arbeids- en maatschappelijke normen en door op het 
gebied van het mededingingsbeleid bepalingen overeen te komen inzake verboden 
praktijken, handhaving en samenwerking;

Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken, inclusief familiezaken

11. betreurt tevens dat justitiële samenwerking in burgerlijke zaken geen deel uitmaakte van 
de onderhandelingen betreffende een toekomstig partnerschap tussen de EU en het 
Verenigd Koninkrijk en dat dit onderwerp derhalve niet in de Handels- en 
samenwerkingsovereenkomst is opgenomen; herinnert in dat verband eraan dat dit 
rechtsgebied van het grootste belang is teneinde rechtszekerheid te kunnen waarborgen 
in de toekomstige handelsrelaties en zakelijke betrekkingen tussen burgers en 
ondernemingen wanneer er sprake is van grensoverschrijdende transacties; beklemtoont 
derhalve de noodzaak om zo snel mogelijk tot overeenstemming te komen op het gebied 
van de burgerlijke rechtspraak en de erkenning en handhaving van rechterlijke 
uitspraken teneinde te voorzien in zekerheid en voldoende bescherming van partijen in 
grensoverschrijdende transacties en andere activiteiten; is in dat verband ingenomen 
met het feit dat het Verenigd Koninkrijk op 28 september 2020 zijn akte van toetreding 
tot het Haags Verdrag van 2005 inzake bedingen van forumkeuze opnieuw heeft 
neergelegd, maar merkt op dat dit verdrag qua toepassing en bereik beperkter is dan 
verordening Brussel-I (herschikking) aangezien het slechts van toepassing is op 
exclusieve forumkeuzebedingen die zijn gemaakt nadat het verdrag in werking is 
getreden in het land dat voor het forumbeding wordt gekozen; is eveneens ingenomen 
met de aanvraag van het Verenigd Koninkrijk van 8 april 2020 om na afloop van de 
overgangsperiode partij te blijven bij het Verdrag van Lugano van 2007, aangezien dat 
verdrag voorziet in een regeling die in ruime mate evenwaardig is met de verordening 
van Brussel (voordat die werd “herschikt”); herhaalt echter dat de EU haar besluit in die 
aangelegenheid zeer zorgvuldig moet wikken en wegen, voornamelijk in het licht van 
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Protocol II van voornoemd verdrag betreffende de eenvormige interpretatie ervan en in 
het licht van de mogelijkheid om een algemeen evenwicht te behouden in haar 
betrekkingen met derde landen en internationale organisaties; is van mening dat dit in 
het bijzonder een doeltreffende samenwerking en dialoog tussen de Europese 
Commissie en het Europees Parlement moet inhouden, met name met de Commissie 
juridische zaken, die belast is met de interpretatie en toepassing van het internationaal 
recht voor zover dat de Europese Unie betreft;

12. betreurt eveneens ten zeerste dat in de Handels- en samenwerkingsovereenkomst geen 
in detail uitgewerkte en zinvolle oplossing is bereikt met betrekking tot echtelijke, 
ouderlijke verantwoordelijkheid en andere familiezaken; herhaalt in dat verband dat dit 
vanaf het begin van de onderhandelingen het onderhandelingsrichtsnoer van het 
Parlement was; is in dat verband ingenomen met de toetreding van het Verenigd 
Koninkrijk op 28 september 2020 tot het HccH-verdrag (Haagse Conferentie voor 
Internationaal Privaatrecht) van 23 november 2007 inzake de internationale inning van 
levensonderhoud voor kinderen en andere familieleden, waardoor de continuïteit in de 
toepassing van dat verdrag na afloop van de overgangsperiode gewaarborgd is; is 
eveneens verheugd over de mogelijkheden voor versterkte samenwerking, ten minste in 
belangrijke aangelegenheden van het familierecht, die kunnen worden geboden via de 
deelname van het Verenigd Koninkrijk in de hoedanigheid van waarnemer aan de 
vergaderingen van het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken en 
inzake aangelegenheden van praktische samenwerking op het gebied van ouderlijke 
verantwoordelijkheid, kinderontvoering en onderhoudsverplichtingen.

Ik vertrouw erop dat het bovenstaande een nuttige bijdrage zal leveren aan het verslag dat 
wordt opgesteld door de Commissie buitenlandse zaken en de Commissie internationale 
handel.

Hoogachtend,

Adrián Vázquez Lázara
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BRIEF VAN DE COMMISSIE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

David McAllister
Voorzitter
Commissie buitenlandse zaken
BRUSSEL

Bernd Lange
Voorzitter 
Commissie internationale handel
BRUSSEL

Betreft: Advies inzake het besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, 
van de Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd 
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds, en van de 
Overeenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk van Groot-
Brittannië en Noord-Ierland inzake beveiligingsprocedures voor de uitwisseling 
en bescherming van gerubriceerde gegevens (2020/0382(NLE))

Geachte heer McAllister, geachte heer Lange,

In het kader van bovengenoemde procedure is de Commissie ontwikkelingssamenwerking 
ermee belast een advies uit te brengen aan de Commissie buitenlandse zaken en aan de 
Commissie internationale handel. Tijdens haar vergadering van 27 januari 2021 heeft zij 
besloten dat advies in briefvorm uit te brengen.

Zij heeft tijdens diezelfde vergadering ook besloten de Commissie buitenlandse zaken en de 
Commissie internationale handel, als bevoegde commissies, te verzoeken onderstaande 
suggesties in hun ontwerpresolutie op te nemen1. 

Hoogachtend,

Tomas Tobé
SUGGESTIES

1. wijst erop dat het VK een belangrijke actor is op het gebied van ontwikkelingshulp en 

1Bij de eindstemming aanwezige leden: Tomas Tobé (voorzitter en rapporteur voor advies), Pierrette 
Herzberger-Fofana (eerste ondervoorzitter), Norbert Neuser (tweede ondervoorzitter), Chrysoula Zacharopoulou 
(derde ondervoorzitter), Erik Marquardt (vierde ondervoorzitter), Anna-Michelle Asimakopoulou, Hildegard 
Bentele, Dominique Bilde, Udo Bullmann, Catherine Chabaud, Antoni Comín i Oliveres, Gianna Gancia, 
Charles Goerens, Mónica Silvana González, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Janina 
Ochojska, Jan-Christoph Oetjen, Michèle Rivasi, Christian Sagartz, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Miguel Urbán 
Crespo, Bernhard Zimniok.
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humanitaire hulp, gezien de omvang van zijn officiële ontwikkelingshulp (zelfs nu deze 
wordt teruggebracht van 0,7  naar 0,5 % van het bni), zijn deskundigheid, zijn capaciteit 
voor de uitvoering van projecten en zijn uitgebreide betrekkingen met het Gemenebest 
en andere ontwikkelingslanden; moedigt het VK aan om de negatieve gevolgen van de 
brexit voor ontwikkelingslanden tot een minimum te beperken, en zijn voortrekkersrol 
op het gebied van ontwikkelingshulp en humanitaire hulp te blijven vervullen; dringt 
aan op een nauwe donorcoördinatie en samenwerking tussen de EU en het VK, met 
inbegrip van de mogelijkheid om een beroep te doen op elkaars capaciteiten, teneinde 
de efficiëntie, de doeltreffendheid van de ontwikkelingshulp, en de vooruitgang ten 
aanzien van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen te maximaliseren.
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BRIEF VAN DE COMMISSIE BEGROTINGSCONTROLE

De heer David McAllister
Voorzitter
Commissie buitenlandse zaken
BRUSSEL

De heer Bernd Lange
Voorzitter
Commissie internationale handel
BRUSSEL

Betreft: Advies inzake het besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, 
van de Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd 
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds, en van de 
Overeenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk van Groot-
Brittannië en Noord-Ierland inzake beveiligingsprocedures voor de uitwisseling 
en bescherming van gerubriceerde gegevens (2020/0382(NLE))

Geachte heer McAllister, geachte heer Lange,

De Commissie begrotingscontrole (CONT) heeft besloten een advies in briefvorm uit te 
brengen inzake bovengenoemd onderwerp. 

De Commissie begrotingscontrole (CONT) verzoekt de Commissie buitenlandse zaken en de 
Commissie internationale handel, als bevoegde commissies, bij de voorbereiding van het 
besluit van het Europees Parlement over de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen 
de EU en het VK rekening te houden met de volgende overwegingen en aanbevelingen.

Namens de Commissie begrotingscontrole zou ik u zeer erkentelijk zijn als u ervoor kunt 
zorgen dat in het besluit van het Parlement rekening wordt gehouden met het standpunt en de 
overwegingen van onze commissie betreffende de genoemde punten.

Hoogachtend,
Monika Hohlmeier

SUGGESTIES

A. gezien haar advies van 11 mei 2020 over de aanbevelingen voor de onderhandelingen 
over een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en 
Noord-Ierland (2020/2023(INI)),

B. gezien de Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van 
Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds,
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Algemene opmerkingen

1. is ingenomen over de sluiting op 24 december 2020 van de Handels- en 
samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap 
voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en 
Noord-Ierland, anderzijds, en van de overeenkomst tussen de Europese Unie en het 
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake 
beveiligingsprocedures voor de uitwisseling en bescherming van gerubriceerde 
gegevens;

2. spreekt zijn waardering uit voor de werkzaamheden van de heer Michel Barnier als 
hoofd van de taskforce Betrekkingen met het Verenigd Koninkrijk, alsmede voor de 
gehele taskforce, en de wijze waarop de onderhandelingen van EU-zijde zijn gevoerd;

3. merkt op dat de in het terugtrekkingsakkoord tussen de EU en het VK vastgestelde 
overgangsperiode op 31 december 2020 is afgelopen; stelt met tevredenheid vast dat de 
overeenkomst ervoor heeft gezorgd dat de verstorende effecten voor de goederenstroom 
zijn verminderd ten opzichte van een situatie zonder overeenkomst; onderstreept 
tegelijkertijd dat het einde van de overgangsperiode niettemin heeft geleid tot de 
herinvoering van grenscontroles en nieuwe bureaucratische procedures, wat ernstige 
gevolgen heeft gehad voor marktdeelnemers; is verheugd dat de integriteit van de 
eengemaakte markt in de overeenkomst gehandhaafd blijft;

4. merkt op dat er overeenstemming is bereikt over de voortzetting van de deelname van 
het VK, overeenkomstig de basishandelingen, aan Horizon Europa (met uitzondering 
van het Fonds van de Europese Innovatieraad); het nieuwe Euratom-programma voor 
onderzoek en opleiding; het Copernicus-onderdeel van het ruimtevaartprogramma; en 
ITER (het kernfusieproject). Het VK kan in het kader van het ruimtevaartprogramma 
ook gebruik blijven maken van diensten inzake ruimtebewaking en ‑monitoring;

5. merkt op dat het VK een jaarlijkse financiële bijdrage zal leveren in de vorm van een 
operationele bijdrage, die gebaseerd zal zijn op een financieringssleutel, gedefinieerd als 
de verhouding tussen het bbp van het VK tegen marktprijzen en het bbp van de Unie 
tegen marktprijzen, die onder bepaalde voorwaarden met terugwerkende kracht kan 
worden aangepast, en dat een automatisch correctiemechanisme van toepassing is op 
Horizon Europa; is ingenomen met de invoering van de nieuwe deelnamevergoeding, 
die is vastgesteld op 4 % van de jaarlijkse operationele bijdrage met inachtneming van 
een faseringsperiode en die in het algemeen niet onderworpen is aan aanpassingen 
achteraf;

6. wijst erop dat het Parlement actief moet worden betrokken bij de toekomstige 
ontwikkeling van de overeenkomst, onder meer door deelname aan de Parlementaire 
Partnerschapsassemblee en door nauwlettend toezicht op en nauwe betrokkenheid bij de 
deelname van de Commissie aan de partnerschapsraad en het grote aantal 
gespecialiseerde comités voor het toekomstige beheer van de overeenkomst; merkt op 
dat de Commissie begrotingszaken snel en actief moet worden geïnformeerd over en 
betrokken worden bij ontwikkelingen op het gebied van haar bevoegdheden;

Bescherming van de financiële belangen van de Unie
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7. onderstreept dat het belangrijk is de bescherming van de financiële belangen van de 
Unie in alle dimensies te waarborgen en dat het VK zijn financiële verplichtingen uit 
hoofde van de overeenkomst volledig nakomt;

8. is ingenomen met het feit dat de overeenkomst de bescherming van de financiële 
belangen van de EU waarborgt, door het desbetreffende rechtskader van de EU 
toepasselijk te verklaren, met inbegrip van preventieve maatregelen tegen corruptie, 
fraude en andere onwettige activiteiten, doeltreffende controles en audits, en dat de 
overeenkomst, waar onregelmatigheden worden ontdekt, de terugvordering van de 
betaalde bedragen en doeltreffende en evenredige administratieve sancties en 
geldboeten waarborgt;

9. onderstreept dat ervoor moet worden gezorgd dat de uitvoering van de overeenkomst 
en, overeenkomstig de bepalingen inzake nauwe samenwerking tussen de partijen, het 
recht op toegang van de diensten van de Commissie, de Europese Rekenkamer, OLAF 
en het EOM, alsook het toetsingsrecht van het Europees Parlement volledig worden 
geëerbiedigd; benadrukt voorts het belang van de bevoegdheid van het HvJ-EU met 
betrekking tot besluiten van de Commissie;

10. dringt aan op een krachtige EU-delegatie in het VK, overeenkomstig het Verdrag 
betreffende de Europese Unie, om de administratieve samenwerking en de uitwisseling 
van informatie te vergemakkelijken;

11. is ingenomen met het feit dat de overeenkomst een protocol omvat betreffende de 
administratieve samenwerking en de bestrijding van fraude op het gebied van de 
belasting over de toegevoegde waarde en betreffende de wederzijdse bijstand bij de 
invordering van schuldvorderingen en met betrekking tot belastingen en rechten; 
onderstreept in dit verband de noodzaak van nauwe samenwerking op het gebied van 
btw en douanerechten om een correcte inning en invordering van schuldvorderingen te 
waarborgen;

12. onderstreept dat douaneprocedures zeer complex zijn en dat er voortdurend behoefte is 
aan snelle uitwisseling van informatie en nauwe samenwerking tussen de EU en het VK 
om te zorgen voor efficiënte controles en clearing en handhaving van de toepasselijke 
wetgeving;

13. benadrukt tegelijkertijd dat douane- en btw-fraude, met inbegrip van smokkel, moet 
worden voorkomen door middel van adequate controles, waarbij rekening wordt 
gehouden met de waarschijnlijkheid dat specifieke goederen het voorwerp zijn van 
smokkel of van onrechtmatige verklaringen van oorsprong of inhoud.
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BRIEF VAN DE COMMISSIE ECONOMISCHE EN MONETAIRE ZAKEN

De heer David McAllister
Voorzitter
Commissie buitenlandse zaken
BRUSSEL

De heer Bernd Lange
Voorzitter
Commissie internationale handel
BRUSSEL

Betreft: Advies over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, 
namens de Unie, van de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de 
Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en 
het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds, en 
van de overeenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk van 
Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake beveiligingsprocedures voor de 
uitwisseling en bescherming van gerubriceerde gegevens (COM(2020)0856 –
2020/0382(NLE))

Geachte heer McAllister, geachte heer Lange,

In het kader van bovengenoemde procedure is de Commissie economische en monetaire 
zaken (commissie ECON) ermee belast een advies uit te brengen aan de Commissie 
buitenlandse zaken en aan de Commissie internationale handel. Gezien het dringende karakter 
van deze kwestie hebben de coördinatoren van de commissie ECON besloten dat advies in 
briefvorm uit te brengen.

De commissie ECON heeft zich tijdens haar vergadering van 1 februari 2021 over deze 
kwestie gebogen. Op die vergadering heeft zij besloten de Commissie buitenlandse zaken en 
de Commissie internationale handel, als bevoegde commissies, te verzoeken onderstaande 
suggesties in hun ontwerpresolutie op te nemen.

Hoogachtend,

Irene Tinagli
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SUGGESTIES

Algemene beginselen

1. merkt op dat de uitvoering van de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de 
Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het 
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds, (“de 
overeenkomst”), een werk in uitvoering blijft;

2. neemt kennis van de bijzondere moeilijkheden voor de economie van heel Ierland als 
gevolg van de beperking van het vrije verkeer van niet-Ierse EU-burgers en van 
diensten op het eiland Ierland;

3. verzoekt de Commissie, de Europese Centrale Bank, de Europese toezichthoudende 
autoriteiten, het Europees Comité voor systeemrisico’s en de Gemeenschappelijke 
Afwikkelingsraad nauwlettend toe te zien op de uitvoering van de overeenkomst en de 
marktontwikkelingen inzake financiële diensten teneinde mogelijke 
marktontwrichtingen en bedreigingen voor de financiële stabiliteit, de marktintegriteit 
en de bescherming van de beleggers tijdig vast te stellen;

4. verzoekt de Commissie de bevindingen van die monitoringprocedure voor te leggen aan 
de commissie ECON, mede gezien de evaluaties waarin de overeenkomst voorziet;

Markttoegang

5. merkt op dat de overeenkomst niet voorziet in volledige markttoegang met betrekking 
tot financiële diensten en dat de paspoortrechten tussen de EU en het Verenigd 
Koninkrijk zijn vervallen toen er een eind aan de overgangsperiode kwam; merkt op dat 
toegang tot de financiële markten voortaan op het EU- en nationaal recht is gestoeld, 
met inbegrip van, in voorkomend geval, het gelijkwaardigheidskader;

6. merkt op dat het EU-gelijkwaardigheidskader in uiteenlopende sectorale verordeningen 
en richtlijnen inzake de financiële dienstverlening is verankerd en dat 
gelijkwaardigheidsbesluiten een unilateraal karakter hebben en bij gedelegeerde 
handeling dienen te worden vastgesteld;

7. beklemtoont dat gelijkwaardigheidsbeoordelingen toekomstgericht moeten zijn, d.w.z. 
dat ze moeten bijdragen aan een voldoende mate van afstemming van de regelgeving op 
het regelgevingskader voor de interne markt, teneinde de integriteit van de interne markt 
voor financiële diensten te vrijwaren en krachtige garanties voor de bescherming van de 
beleggers te bieden;

8. wijst erop dat voortdurend toezicht op mogelijke afwijkingen van de voorschriften van 
het Verenigd Koninkrijk ten opzichte van de EU-normen noodzakelijk is teneinde 
onrechtmatige concurrentievoordelen en regelgevingsarbitrage op basis van verschillen 
in regelgeving voor in het Verenigd Koninkrijk gevestigde ondernemingen te 
voorkomen en een gelijk speelveld te waarborgen;

9. herinnert eraan dat de EU gelijkwaardigheidsbesluiten te allen tijde eenzijdig kan 
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intrekken indien niet langer aan de voorwaarden voor verlening van de 
gelijkwaardigheidsstatus wordt voldaan;

10. merkt op dat in de gezamenlijke verklaring inzake samenwerking op 
regelgevingsgebied tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot 
financiële diensten wordt gesteld dat uiterlijk in maart 2021 een akkoord over een 
memorandum van overeenstemming (MoU) moet zijn bereikt;

11. is van mening dat het akkoord over het MoU specifieke samenwerkingsregelingen dient 
te omvatten die tot doel hebben de afstemming van de regelgeving te bevorderen en 
ervoor te zorgen dat mogelijke wijzigingen in het rechtskader van het Verenigd 
Koninkrijk en de uitvoering daarvan tijdig worden medegedeeld aan de 
toezichthoudende autoriteiten van de EU;

12. benadrukt dat een dergelijk kader voor een toekomstige samenwerking op 
regelgevingsgebied voor financiële diensten door krachtige toezeggingen dient te 
worden geschraagd teneinde belastingontduiking, agressieve belastingontwijking en 
witwassen te voorkomen;

13. verzoekt de Commissie te zorgen voor transparantie tijdens de onderhandelingen over 
het MoU en de commissie ECON regelmatig hierbij te betrekken, op gelijke hoogte met 
de Raad;

14. verzoekt de Commissie na te gaan of en onder welke voorwaarden het toekomstige 
kader voor samenwerking op regelgevingsgebied voor financiële diensten kan bijdragen 
aan een strategische integratie in het EU-gelijkwaardigheidskader van de doelstellingen 
om samen te werken inzake belastingzaken en om witwassen te bestrijden;

Kapitaalmarktenunie

15. wijst erop dat de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk een nieuwe impuls geeft 
aan de regulering van de kapitaalmarkten en de EU-27 noopt tot een veilige en 
ambitieuze regulering van de kapitaalmarkten teneinde een bestendige, kostenefficiënte 
en zoveel mogelijk gespreide financiering van de EU-economie te waarborgen;

16. verzoekt de Commissie een wetgevingsvoorstel goed te keuren tot wijziging van de 
bestaande wetgeving inzake financiële diensten (“de Omnibusverordening”) om die aan 
te passen aan de nieuwe situatie waarin het Verenigd Koninkrijk de interne markt heeft 
verlaten en de verwijzingen naar specifieke omstandigheden in het Verenigd Koninkrijk 
niet langer van toepassing zijn;

17. blijft bij haar standpunt dat, mocht worden getwijfeld aan de financiële stabiliteit, de 
marktintegriteit of de bescherming van de consumenten en de beleggers, de 
toezichthouders van de EU directe en versterkte toezichthoudende bevoegdheden dienen 
te krijgen met betrekking tot bepaalde entiteiten van derde landen die zijn erkend op 
grond van het EU-gelijkwaardigheidskader;
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Belastingzaken

18. merkt op dat beide partijen zich verbinden tot de uitvoering van de beginselen van goed 
bestuur op fiscaal gebied, waaronder de internationale normen inzake fiscale 
transparantie, uitwisseling van informatie en eerlijke belastingconcurrentie;

19. herinnert eraan dat een gecoördineerde bestrijding van belastingontduiking en -
ontwijking een prioriteit blijft en een absolute vereiste is voor het waarborgen van een 
gelijk speelveld;

20. betreurt het ontbreken van belastingmaatregelen in het 
geschillenbeslechtingsmechanisme of het herbalanceringsmechanisme, waaronder een 
non-regressieclausule in de vennootschapsbelasting, en is bevreesd voor de mogelijke 
gevolgen van verschillen in de wetgeving inzake vennootschapsbelasting en fiscale 
transparantie op het gebied van belastingontwijking;

21. herinnert eraan dat derde landen met sterke economische banden met de EU door de 
Raad bij het aanleggen van de EU-lijst van niet‑coöperatieve jurisdicties op 
belastinggebied worden gescreend; verzoekt de Raad derhalve met klem het Verenigd 
Koninkrijk onmiddellijk op te nemen in de lijst van regelmatig beoordeelde landen 
teneinde te waarborgen dat de toezeggingen uit de gezamenlijke politieke verklaring1 
betreffende de bestrijding van schadelijke belastingregelingen worden nagekomen;

22. dringt er bij de lidstaten op aan de beschikbare instrumenten ter bestrijding van 
belastingontwijking streng toe te passen, en in het bijzonder de regels inzake 
gecontroleerde buitenlandse vennootschappen, teneinde hun belastinginkomsten te 
beschermen, rekening houdend met het feit dat het Verenigd Koninkrijk nu een derde 
land is;

23. verzoekt de EU krachtige toezeggingen op te nemen ter voorkoming van 
belastingontduiking en -ontwijking, alsmede agressieve belastingplanning, waaronder 
fiscale en financiële transparantie op relevante gebieden, in het bijzonder met 
betrekking tot verschillen in de heffingsbevoegdheden binnen het Verenigd Koninkrijk 
en zijn overzeese gebieden, teneinde een gelijk speelveld te waarborgen;

Bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

24. neemt kennis van de maatregelen ter voorkoming en bestrijding van witwaspraktijken 
en terrorismefinanciering, met name met betrekking tot de uitwisseling van inlichtingen 
en de uiteindelijke begunstigde;

25. merkt op dat de partijen elk hebben toegezegd een alomvattende regeling in stand te 
zullen houden ter bestrijding van witwassen en van terrorismefinanciering en regelmatig 
te zullen beoordelen of die regeling moet worden versterkt, rekening houdend met de 
aanbevelingen van de Financiële-actiegroep;

26. betreurt dat mogelijke schendingen van die toezeggingen niet onder de 

1 Politieke verklaring van 17 oktober 2019 waarin het kader wordt geschetst voor de toekomstige betrekkingen 
tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk, PB C 384 I van 12.11.2019, blz. 178.
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arbitrageprocedure vallen waarin de overeenkomst voorziet;

27. betreurt dat de regels betreffende de bestrijding van witwassen niet onder de 
evenwichtsherstellende maatregelen vallen, die het mogelijk maken evoluerende 
normen op elkaar af te stemmen;

28. roept op tot een grondige beoordeling van het Verenigd Koninkrijk, alsmede van de 
overzeese gebieden en direct van de Kroon afhankelijke gebieden, aan de hand van de 
criteria van de EU-lijst van derde landen met een hoog risico;

29. verzoekt de Commissie gebruik te maken van de beschikbare instrumenten, zich bij de 
aanstaande herziening van het kader voor de bestrijding van witwaspraktijken te 
beraden op nieuwe instrumenten en te zorgen voor oprechte samenwerking inzake 
transparantie met betrekking tot de uiteindelijke begunstigde, een gelijk speelveld te 
waarborgen en de interne markt te beschermen tegen de gevaren van witwassen en 
terrorismefinanciering vanuit het Verenigd Koninkrijk;

Mededinging

30. merkt op dat eerlijke mededinging op een gelijk speelveld is gebaseerd; verzoekt de 
Commissie eerlijke mededinging tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk te 
garanderen teneinde een gelijk speelveld te waarborgen en dumping in de toekomst te 
voorkomen2;

31. verzoekt de Commissie met name aandacht te besteden aan staatssteunregelingen met 
betrekking tot vrije zones, economische zones en fiscale rulings in ruime zin, waaronder 
informele overeenkomsten.
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BRIEF VAN DE COMMISSIE WERKGELEGENHEID EN SOCIALE ZAKEN

De heer David McAllister
Voorzitter
Commissie buitenlandse zaken
15E201
BRUSSEL

De heer Bernd Lange
Voorzitter
Commissie internationale handel
12G301
BRUSSEL

Betreft: Aanbevelingen van de commissie EMPL over het besluit betreffende de sluiting, 
namens de Unie, van de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de 
Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en 
het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds, en 
van de overeenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk van 
Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake beveiligingsprocedures voor de 
uitwisseling en bescherming van gerubriceerde gegevens (2020/0382(NLE))

Geachte voorzitters,

In het kader van bovengenoemde procedure heeft de Commissie werkgelegenheid en sociale 
zaken besloten een schriftelijk advies te doen toekomen aan uw commissies.

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken heeft de kwestie tijdens haar vergadering 
van 1 februari 2021 onderzocht. Tijdens die vergadering heeft zij besloten advies uit te 
brengen aan de bevoegde Commissie buitenlandse zaken en de bevoegde Commissie 
internationale handel.

Hoogachtend,

Lucia Ďuriš Nicholsonová

SUGGESTIES

A. overwegende dat de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en 
Noord-Ierland (“VK”) uit de Europese Unie (“EU”) en de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie (“de terugtrekking”) miljoenen burgers zal treffen: burgers van het VK 
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die in de Unie wonen, reizen of werken, EU-burgers die in het VK wonen, reizen of 
werken, en mensen die geen burger van de Unie of het VK zijn;

B. overwegende dat derde landen, die niet dezelfde verplichtingen hoeven na te komen als 
lidstaten, ook niet dezelfde rechten en voordelen kunnen genieten als lidstaten; 
overwegende dat het daarentegen in het wederzijds belang van de EU en de VK is op 
velerlei gebieden ambitieuze en evenwichtige betrekkingen te onderhouden in het kader 
van de handels- en samenwerkingsovereenkomst en andere mogelijke overeenkomsten;

C. overwegende dat de EU al sinds 2008 in haar handelsovereenkomsten met derde landen 
bepalingen inzake arbeidsnormen opneemt in de hoofdstukken over handel en duurzame 
ontwikkeling;

D. overwegende dat in de begeleidende politieke verklaring bij het Akkoord inzake de 
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (VK) 
uit de Europese Unie (EU) en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie van 
19 oktober 2019 en het protocol inzake Noord-Ierland (“het terugtrekkingsakkoord”) 
het kader wordt geschetst voor de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK, 
door de parameters vast te stellen voor een ambitieus, breed, diep en flexibel 
partnerschap, dat samenwerking op het gebied van handel en economie bestrijkt, en dat 
op een brede en evenwichtige vrijhandelsovereenkomst is gebaseerd;

E. overwegende dat in artikel 184 van het terugtrekkingsakkoord is bepaald dat de EU en 
het VK, te goeder trouw en met volledige eerbiediging van hun respectieve rechtsordes, 
alles in het werk moeten stellen om de nodige stappen te nemen om via 
onderhandelingen spoedig tot de in de politieke verklaring genoemde akkoorden inzake 
hun toekomstige betrekkingen te komen en de relevante procedures voor de 
bekrachtiging of sluiting van die akkoorden te volgen, teneinde te waarborgen dat die 
akkoorden, voor zover mogelijk, vanaf het eind van de overgangsperiode van toepassing 
zijn;

F. overwegende dat de Europese Raad onderhandelingsrichtsnoeren heeft aangenomen 
zodat onderhandelingen van start konden gaan met het oog op de vaststelling van een 
overkoepelend kader voor de toekomstige betrekkingen, dat in de politieke verklaring 
moest worden uitgewerkt;

G. overwegende dat de EU en het VK (de Partijen) geografische buren en wederzijds 
economisch afhankelijk en verbonden zijn, en dat er een groot aantal EU-burgers in het 
VK en een groot aantal burgers van het VK in de EU zijn gevestigd; overwegende dat 
het partnerschap tussen de EU en het VK bijgevolg breed moet zijn, en een 
vrijhandelsovereenkomst moet omvatten, alsook een bredere sectorale samenwerking 
waar dat in het belang van de Unie is;

H. overwegende dat dit partnerschap met name tot doel moet hebben een 
vrijhandelsovereenkomst tot stand te brengen die, middels solide verbintenissen, 
waarborgt dat er geen tarieven, geen quota, en geen dumping zullen zijn, ook niet wat 
sociale en arbeidsnormen betreft;

I. overwegende dat deze afspraken verstoringen van het handelsverkeer en oneerlijke 
concurrentievoordelen dienen te voorkomen, om duurzame en langdurige betrekkingen 
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tussen de Partijen te waarborgen; overwegende dat het partnerschap bijgevolg 
gebaseerd moet zijn op strenge normen en een evenwicht tussen rechten en plichten 
teneinde de ondeelbaarheid van de vier vrijheden te eerbiedigen en een duurzaam gelijk 
speelveld te waarborgen;

J. overwegende dat het partnerschap dus gemeenschappelijke hoge sociale en 
arbeidsnormen moet handhaven, en dienovereenkomstig hoge normen moet omvatten 
die in de loop der tijd worden ontwikkeld met de sociale en arbeidsnormen en -rechten 
van de EU als referentiepunt;

K. overwegende dat het partnerschap de Partijen ertoe moet binden hun respectieve 
beschermingsniveaus verder te verbeteren, teneinde dienovereenkomstig hoge sociale 
en arbeidsnormen en gelijke concurrentievoorwaarden te handhaven;

L. overwegende dat, gezien het gelijke speelveld waartoe de Partijen zich in de politieke 
verklaring hebben verbonden, het partnerschap er met name voor moet zorgen dat het 
door de wet, regelgeving en praktijk geboden niveau van sociale en arbeidsbescherming 
niet wordt verlaagd ten opzichte van het niveau van de gemeenschappelijke normen die 
aan het eind van de overgangsperiode van toepassing zijn in de EU en het VK op ten 
minste de volgende gebieden: arbeidsgrondrechten; gezondheid en veiligheid op het 
werk, met inbegrip van het voorzorgsbeginsel; billijke arbeidsvoorwaarden en 
arbeidsnormen; informatie, raadpleging en rechten op bedrijfsniveau alsmede 
herstructurering; overwegende dat het partnerschap ook de sociale dialoog tussen 
werknemers en werkgevers en hun respectieve organisaties en regeringen moet 
beschermen en bevorderen, en de dialoog met het maatschappelijk middenveld dient 
aan te moedigen;

M. overwegende dat het beginsel van non-regressie ten aanzien van de geldende en 
toekomstige niveaus van sociale en arbeidsbescherming in dit verband van het 
allergrootste belang is; overwegende dat het geen van beide Partijen op grond van 
artikel 6, lid 1, en artikel 6, lid 2, van de handels- en samenwerkingsovereenkomst is 
toegestaan de sociale en arbeidsnormen die golden aan het eind van de 
overgangsperiode, te verlagen op een wijze die van invloed is op de handel of de 
investeringen tussen de Partijen;

N. overwegende dat het partnerschap dient te waarborgen dat het Verenigd Koninkrijk zijn 
verbintenissen, alsook zijn wetten, zijn regelgeving en de praktijken waarin deze 
verbintenissen tot uiting komen, daadwerkelijk handhaaft, middels nationale autoriteiten 
die over voldoende middelen beschikken, een doeltreffend systeem van 
arbeidsinspecties en doeltreffende administratieve en gerechtelijke procedures;

O. overwegende dat de mobiliteitsregeling volledig wederkerig moet zijn, en er geen 
sprake mag zijn van discriminatie tussen de lidstaten; overwegende dat het partnerschap 
ook moet voorzien in een uitgebreide en diepgaande coördinatie inzake sociale 
zekerheid;

P. overwegende dat het partnerschap passende regelingen voor geschillenbeslechting en de 
handhaving van die regelingen moet omvatten, en met name moet voorzien in de 
oprichting van een bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor het beheer van en het 
toezicht op de tenuitvoerlegging en de werking van het partnerschap, teneinde de 
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beslechting van geschillen te vergemakkelijken; overwegende dat het belangrijk is dat 
de sociale partners, in voorkomend geval, betrokken worden bij de procedure voor de 
beslechting van geschillen;

Q. overwegende dat het Europees Parlement er tijdens de onderhandelingen aan heeft 
vastgehouden dat het Hof van Justitie van de Europese Unie als enige blijft oordelen 
over het Unierecht;

R. overwegende dat de regering van het VK, alvorens de “European Union (Withdrawal 
Agreement) Act 2020” (de “Wet van 2020 inzake terugtrekking uit de EU”) aan te 
nemen, een aantal bepalingen heeft geschrapt die een beperkte nationale wettelijke 
bescherming voor aan de EU ontleende rechten van werknemers zouden hebben 
geboden, en zich ertoe heeft verbonden deze bepalingen in een komende arbeidswet 
opnieuw in te voeren; overwegende dat het voorstel voor deze wet nog niet is 
ingediend;

Algemene opmerkingen

1. is ingenomen met de intensieve en geslaagde inspanningen van de onderhandelaars van 
de EU en het VK om tot een handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de 
Partijen te komen en daarmee de rampzalige gevolgen af te wenden die een scenario 
zonder akkoord zou hebben gehad voor miljoenen burgers en bedrijven; betreurt dat de 
overeenkomst pas te elfder ure tot stand kwam en dat het daardoor niet mogelijk was 
deze vóór het verstrijken van de overgangsperiode aan een grondige parlementaire 
controle te onderwerpen, en vindt het nogmaals betreurenswaardig dat de regering van 
het VK verlenging van de termijn voor het bereiken van een akkoord van de hand wees 
en daarmee een soepeler overgang onmogelijk maakte; betreurt dat er pas op het 
allerlaatste ogenblik een akkoord werd bereikt en dat dit onmiddellijke en nadelige 
gevolgen heeft gehad voor burgers en bedrijven die te maken krijgen met en zich 
moeten aanpassen aan nieuwe voorschriften die van invloed zijn op de manier waarop 
zij in hun levensonderhoud voorzien en op hun dagelijks leven;

2. wijst op het unieke karakter van de handels- en samenwerkingsovereenkomst die, 
hoewel zij lijkt op andere vrijhandelsovereenkomsten waarin de voorwaarden worden 
vastgesteld waaronder producten die aan verschillende regelingen voldoen, worden 
aanvaard, en mechanismen worden opgetuigd om deze regelingen te harmoniseren en 
om manieren aan te moedigen om toekomstige regelingen beter op elkaar af te 
stemmen, tevens een oplossing moet bieden voor het verlies van reeds lang bestaande 
verworven rechten, zoals het recht op vrij verkeer, alsmede de coördinatie inzake 
sociale zekerheid; herinnert eraan dat in hoge mate geharmoniseerde 
regelgevingskaders, gemeenschappelijke rechten en verregaand geïntegreerde markten, 
anders dan bij andere handelsovereenkomsten, als uitgangspunt dienen voor de Partijen, 
en dat de handels- en samenwerkingsovereenkomst tot doel heeft de manier te 
controleren waarop deze in de toekomst van elkaar kunnen verschillen en de gevolgen 
daarvan voor de burgers, de samenleving en de economie te beperken;

3. is ingenomen met het feit dat het Europees Parlement er, in weerwil van enkele 
tekortkomingen in de handels- en samenwerkingsovereenkomst, in is geslaagd de 
eerbiediging van de rechten van de burgers in de meeste gevallen prioriteit te geven, 
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maar betreurt dat er op 1 januari 2021 een eind is gekomen aan het vrije verkeer van 
personen tussen de EU en het VK, dat de immigratiewetgeving van de EU en het VK 
die van toepassing is op onderdanen van derde landen, nu voor al het verkeer geldt, en 
dat de burgers voortaan minder rechten en bescherming zullen genieten op grond van de 
coördinatie inzake sociale zekerheid; wijst er evenwel op dat personen die vóór 
1 januari 2021 in een grensoverschrijdende situatie tussen de EU en het VK verkeerden, 
onder het terugtrekkingsakkoord vallen, waardoor zij nog steeds het recht hebben daar 
te verblijven en te werken, non-discriminatie wordt gewaarborgd en hun 
socialezekerheidsrechten worden beschermd; merkt op dat bepaalde vormen van reizen, 
waaronder korte zakenreizen en andere bezoeken (bijvoorbeeld in het kader van de 
uitzending van medewerkers voor ten hoogste drie jaar), visumvrij blijven;

4. betreurt dat Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) geen rechterlijke 
bevoegdheid zal hebben met betrekking tot de interpretatie van aan het Unierecht 
ontleende beginselen in de handels- en samenwerkingsovereenkomst, en dat in de 
toekomst van de jurisprudentie van het HvJ-EU mag worden afgeweken door het 
hooggerechtshof en de hoven van beroep van het VK;

5. beklemtoont dat toegang tot de rechter van het allerhoogste belang is voor de 
uitoefening en handhaving van de rechten van de burgers; wijst op de directe en 
onmiddellijke gevolgen van de handels- en samenwerkingsovereenkomst voor de 
rechten van de burgers, in het bijzonder voor EU-burgers die verblijven of wonen in het 
VK en VK-burgers die verblijven of wonen in de EU; roept beide Partijen bij de 
handels- en samenwerkingsovereenkomst op ervoor te zorgen dat de burgers toegang 
hebben tot de rechter en wettelijke bescherming genieten van hun rechten bij de 
rechtbanken in het VK en de EU;

6. betreurt dat de regering van het VK haar verbintenis inzake een nieuwe “Employment 
Bill” nog niet is nagekomen; herinnert eraan dat de sociale en arbeidsnormen in de 
arbeidswet van het VK niet statisch mogen zijn, maar direct moeten aansluiten op 
eventuele verbeteringen van de sociale en arbeidsnormen in de EU, teneinde een gelijk 
speelveld tussen de Partijen te waarborgen;

7. wijst erop dat verlaging van sociale en arbeidsnormen door het VK op een wijze die van 
invloed is op de handel of de investeringen, onder meer door het niet doeltreffend 
handhaven van de bijbehorende wet en normen, op grond van de handels- en 
samenwerkingsovereenkomst een schending van het beginsel van non-regressie en van 
de bepalingen inzake het gelijk speelveld inhoudt;

8. uit in dit verband haar bezorgdheid over berichten de afgelopen weken dat het Britse 
Ministerie van Bedrijfsleven zich op dit ogenblik in het kader van een herziening van de 
arbeidsmarkt van het VK na de brexit zou beraden op een pakket 
dereguleringsmaatregelen, waarbij de staatssecretaris voor Bedrijfsleven, Energie en 
Industriestrategie van het VK bevestigt dat de regering van het VK bezig is met het 
doorlichten van aan de EU ontleende arbeidswetten, waarvan sommige – in het 
bijzonder de arbeidstijdenrichtlijn – zouden kunnen worden afgeschaft; wijst erop dat de 
vaststelling van dergelijke maatregelen niet alleen zou leiden tot een aanzienlijke 
uitholling van de rechten van werknemers in het VK, maar ook grote gevolgen kan 
hebben voor het gelijk speelveld op het gebied van open en eerlijke concurrentie en 
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duurzame ontwikkeling tussen de Partijen waarin de overeenkomst voorziet; 
onderstreept dat dergelijke maatregelen haaks staan op het terugtrekkingsakkoord en de 
handels- en samenwerkingsovereenkomst;

9 betreurt in dit verband met name dat onlangs aangenomen wetgevingshandelingen van 
de Unie, waarvan de omzettingstermijnen in de overgangsperiode vielen, zoals de 
richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en 
mantelzorgers alsook de richtlijn betreffende transparante en voorspelbare 
arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie, in het VK niet in nationaal recht zijn 
omgezet; betreurt dat het VK, ondanks de verplichting uit hoofde van artikel 127 van 
het terugtrekkingsakkoord om voornoemde richtlijnen tijdens de overgangsperiode om 
te zetten, de noodzakelijke stappen heeft nagelaten om deze om te zetten in nationaal 
recht en de burgers van het VK daarmee bepaalde onlangs vastgestelde rechten 
onthoudt;

10. moedigt het VK aan om, net als Noorwegen1, in de hoedanigheid van waarnemend 
derde land zonder besluitvormingsbevoegdheid te blijven participeren in de 
agentschappen die onder de bevoegdheid van de Commissie werkgelegenheid van het 
Parlement vallen, zoals de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en 
arbeidsomstandigheden, aangezien dit beide Partijen in staat zou stellen gegevens, beste 
praktijken en methodologieën uit te wisselen; moedigt het VK daarnaast krachtig aan 
om samen te werken met de Europese Arbeidsautoriteit (op grond van artikel 17, lid 6, 
en artikel 42 van Verordening (EU) 2019/1149) teneinde toe te zien op een 
daadwerkelijke toepassing en handhaving van wetgeving van de Unie en het VK inzake 
arbeidsmobiliteit, alsook met de Administratieve Commissie op grond van Verordening 
(EG) nr. 883/2004; betreurt dat deze samenwerking in de handels- en 
samenwerkingsovereenkomst niet is geregeld en dat het VK daarvoor tot dusverre geen 
belangstelling heeft getoond;

11. betreurt het ten zeerste dat het VK aansluitend op het terugtrekkingsakkoord tussen de 
EU en het VK niet langer zal deelnemen aan Erasmus-uitwisselingsprogramma voor de 
periode 2021-2027, waardoor studenten in de EU en het VK waardevolle studie- en 
werkervaring in het buitenland wordt ontzegd; merkt op dat mobiliteitsacties ten 
behoeve van studenten in het hoger onderwijs en het beroepsonderwijs hun 
mobiliteitsmogelijkheden zullen bieden in derde landen, waaronder het VK; moedigt het 
VK krachtig aan zijn benadering op dit punt te heroverwegen en in de toekomst wel 
deel te nemen aan Erasmus overeenkomstig deel vijf van het akkoord, waaronder de 
bijbehorende financiële voorwaarden;

12. betreurt het discriminerende besluit van het VK om voor de burgers van bepaalde EU-
lidstaten verschillende kosten te hanteren voor werkvisa, bijvoorbeeld waar het gaat om 

1 Noorwegen heeft een bilaterale overeenkomst met Eurofound, en betaalt een bijdrage om deel te nemen aan de 
Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden, waar het sinds 2000 bij betrokken is (laatste vier edities). 
Noorwegen heeft tevens deelgenomen aan de tweede editie van de Europese enquête naar de kwaliteit van het 
bestaan in 2007-2008. Daarnaast treedt Noorwegen voor de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) op als 
waarnemer in de raad van bestuur van Eurofound. Voorts onderhoudt Eurofound een netwerk van Europese 
correspondenten, met alle EU-lidstaten plus Noorwegen, dat deskundige nationale input levert die relevant is 
voor het Europese debat. Via het netwerk houdt de Europese herstructureringsmonitor van Eurofound ook 
toezicht op de gevolgen van grootschalige herstructureringen, herstructureringssteunregelingen en 
herstructureringsgerelateerde wetgeving in de EU-lidstaten en Noorwegen.
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visa voor seizoensarbeid en visa voor gezondheidswerkers en verzorgend personeel; 
onderstreept dat het van groot belang is dat EU-burgers gelijke toegang tot de 
arbeidsmarkt van het VK wordt gegarandeerd en dat dezelfde kosten moeten gelden 
voor alle onderdanen van de EU;

13. wijst op het belang van door beide Partijen vastgestelde mechanismen voor het 
monitoren van veranderingen en problemen waarmee burgers van EU-lidstaten die in 
het VK wonen en VK-burgers die in de EU wonen, mogelijk worden geconfronteerd, 
teneinde situaties van rechtsonzekerheid in kaart te brengen en te verhelpen; is in dit 
verband ingenomen met de oprichting van binnenlandse adviesgroepen en het Forum 
voor het maatschappelijk middenveld;

Gelijk speelveld

14. wijst erop dat convergente trends op regelgevingsgebied in het algemeen bijdragen aan 
eenvormige mededingingsvoorwaarden, terwijl divergente trends verschuivingen in de 
concurrentievoorwaarden in de hand kunnen werken; 

15. herinnert eraan dat de EU zich, gezien de geografische nabijheid en de economische 
verwevenheid van de Partijen, tijdens de onderhandelingen liet leiden door het streven 
om de handels- en samenwerkingsovereenkomst te schragen met solide juridische 
verbintenissen die een gelijk speelveld waarborgen ten behoeve van open en eerlijke 
concurrentie, ook op het gebied van sociale en arbeidsnormen, teneinde een “race to the 
bottom” en oneerlijke concurrentievoordelen die worden verkregen door lagere 
beschermingsniveaus te bieden of door divergentie op regelgevingsgebied, te 
voorkomen;

16. wijst op de hoofdonderdelen van de met het VK overeengekomen “toolbox” op het 
gebied van arbeid en sociale aangelegenheden, in het bijzonder 1) de uitdrukkelijke 
verwijzing naar het Europees Sociaal Handvest en de ILO-verdragen, 2) de rol van 
binnenlandse handhaving ten aanzien van verbintenissen met betrekking tot non-
regressie, en 3) het stelsel van evenwichtsherstellende maatregelen om toekomstige 
verschillen het hoofd te bieden;

17. herinnert eraan dat de non-regressieclausule in artikel 6, lid 2, dient te worden getoetst 
op haar handelsverstorend karakter en bepaalt dat het geen van beide Partijen is 
toegestaan de niveaus van sociale en arbeidsbescherming aan het eind van de 
overgangsperiode te verlagen “op een wijze die van invloed is op de handel of de 
investeringen tussen de Partijen”; betreurt met name de zeer hoge drempel op dit gebied 
(“op een wijze die van invloed is op de handel”);

18. benadrukt dat non-regressie op het gebied van sociale en arbeidsnormen volledig en 
krachtig dient te worden gewaarborgd, evenals de grondige monitoring door beide 
Partijen van mogelijke toekomstige divergentie, en verzoekt de Commissie streng de 
hand te houden aan deze bepaling, de sociale partners nauw bij de procedures voor de 
nalevingscontrole te betrekken en het Europees Parlement en de Raad als 
medewetgevers op de hoogte te houden;

19. benadrukt in dit verband het belang van de juiste toepassing en de doeltreffende 
handhaving van het beginsel van non-regressie door beide Partijen en verzoekt de 
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Commissie de ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend te volgen; merkt op dat de 
handhaving van de toepassing van deze beschermingsniveaus is geregeld door middel 
van bepalingen voor interne handhaving en geschillenbeslechting; wijst erop dat in het 
geval van een geschil tussen de Partijen over de toepassing van het hoofdstuk inzake 
sociale en arbeidsnormen, de Partijen uitsluitend gebruik mogen maken van de 
procedures die zijn vastgesteld bij artikel 9, leden 1 tot en met 3, van titel XI of deel 
twee in afwijking van titel I van deel zes over geschillenbeslechting en horizontale 
bepalingen; merkt verder op dat, wat betreft de evenwichtsherstellende maatregelen in 
artikel 9, lid 4, deze alleen zullen worden geactiveerd indien er als gevolg van 
aanzienlijke verschillen sprake is van wezenlijke gevolgen voor het handelsverkeer of 
de investeringen tussen de Partijen; maakt zich evenwel zorgen over de vraag hoe een 
mogelijke toekomstige eenzijdige verlaging van de sociale en arbeidsnormen door het 
Verenigd Koninkrijk moet worden aangepakt en betwist uit hoofde van de handels- en 
samenwerkingsovereenkomst, in het bijzonder waar het erom gaat aan te tonen dat het 
handelsverkeer of de investeringen tussen de Partijen daaronder hebben geleden; wijst 
er nogmaals op dat eenzijdige verlaging van de sociale en arbeidsnormen ten koste van 
Europese werknemers en bedrijven snel moet worden aangepakt en verholpen om een 
gelijk speelveld te handhaven;

20. stelt met verontrusting vast dat een herziening van deze regels pas na vier jaar 
plaatsvindt of indien de evenwichtsherstellende maatregelen te vaak zijn toegepast en 
indien de verschillen gedurende een periode van twaalf maanden aanhouden; benadrukt 
dat het Europees Parlement en de sociale partners nauw bij het herzieningsproces 
dienen te worden betrokken;

21. roept de Partijen op te onderhandelen over aanvullende gezamenlijke interpretatieve 
instrumenten ter verduidelijking van het hoofdstuk over het gelijk speelveld in het 
algemeen en de rol van het Parlement en de sociale partners bij het toezicht op en de 
uitvoering in het bijzonder, waaronder de mogelijkheid dat de sociale partners naast 
amicus curiae opmerkingen ook formele klachten indienen bij het deskundigenpanel; 
dringt bovendien aan op voldoende middelen en een permanent secretariaat voor de 
binnenlandse adviesgroep;

Mobiliteit en coördinatie op het gebied van de sociale zekerheid

22. herinnert eraan dat burgers van het VK die in de EU zijn gevestigd, evenals EU-burgers 
die in het VK zijn gevestigd, tot en met 31 december 2020 uit hoofde van het 
terugtrekkingsakkoord onder de regels inzake de coördinatie inzake sociale zekerheid 
vielen en daardoor werden beschermd, met betrekking tot uitkeringen bij ziekte, 
moederschaps- en daarmee gelijkgestelde vaderschapsuitkeringen, 
invaliditeitsuitkeringen, uitkeringen bij ouderdom, uitkeringen aan nabestaanden, 
uitkeringen bij arbeidsongevallen en beroepsziekten, uitkeringen bij overlijden, 
werkloosheidsuitkeringen, uitkeringen bij vervroegde uittreding en gezinsbijslagen;

23. merkt op dat, volgens de handels- en samenwerkingsovereenkomst, de huidige 
bepalingen voor noodzakelijke gezondheidszorg of gezondheidszorg in noodgevallen 
“in beginsel” van toepassing blijven op tijdelijk verblijf in het VK en de EU;

24. is ingenomen dat het nieuwe samenwerkingsmechanisme voor de coördinatie inzake 
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sociale zekerheid grote overeenkomsten vertoont met de voorschriften van Verordening 
(EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en 
Verordening (EG) nr. 987/2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van 
Verordening (EG) nr. 883/2004; is met name ingenomen met het feit dat de EU-
bepalingen inzake non-discriminatie, gelijke behandeling en de samentelling van 
tijdvakken in de handels- en samenwerkingsovereenkomst zijn gevrijwaard;

25. betreurt niettemin de beperkingen van de materiële werkingssfeer en, in het bijzonder, 
dat gezinsbijslagen, uitkeringen bij langdurige zorg, niet op premie- of bijdragebetaling 
berustende uitkeringen en de uitvoerbaarheid van werkloosheidsuitkeringen niet in de 
overeenkomst zijn opgenomen;

26. betreurt voorts dat de handels- en samenwerkingsovereenkomst niet voorziet in een 
dynamische afstemming op de ontwikkeling van EU-wetgeving inzake de coördinatie 
van de socialezekerheidsstelsels, met name in de context van de lopende herziening van 
Verordeningen (EG) nr. 883/2004 en (EG) nr. 987/2009; roept de Partijen op de door de 
beperkingen van het vrije verkeer getroffen burgers onmiddellijk te voorzien van 
gedegen en betrouwbare informatie over hun rechten op verblijf, werk en de coördinatie 
inzake sociale zekerheid;

27. erkent dat het mogelijk is dat werknemers die in of vanuit het VK worden gedetacheerd, 
volgens de handels- en samenwerkingsovereenkomst en onder bepaalde 
omstandigheden, onder de sociale verzekeringswetten van het gastland vallen; 
benadrukt dat dit nadelige gevolgen kan hebben voor de door hen opgebouwde 
socialezekerheidsrechten; is in dit verband ingenomen met de overgangsbepaling op 
grond waarvan de lidstaten, na kennisgeving aan de Europese Commissie, kunnen 
verzoeken om de voortzetting voor ten hoogste 15 jaar van het detacheringssysteem 
zoals dit op 31 december 2020 gold;

28. moedigt aan het protocol voor de coördinatie inzake sociale zekerheid naar behoren en 
consequent toe te passen in de lidstaten teneinde te waarborgen dat alle betrokken 
burgers gelijke rechten genieten;

Conclusie

29. beveelt aan dat het Europees Parlement zijn goedkeuring aan de handels- en 
samenwerkingsovereenkomst hecht, maar benadrukt dat er jaarlijks verslag over de 
uitvoering ervan moet worden uitgebracht aan het Europees Parlement, met name wat 
betreft het vraagstuk in verband met het gelijk speelveld met betrekking tot sociale en 
arbeidsnormen.
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BRIEF VAN DE COMMISSIE MILIEUBEHEER, VOLKSGEZONDHEID EN 
VOEDSELVEILIGHEID

De heer David McAllister
Voorzitter
Commissie buitenlandse zaken
BRUSSEL

De heer Bernd Lange
Voorzitter
Commissie internationale handel
BRUSSEL

Betreft: Advies over het besluit betreffende de sluiting, namens de Unie, van de Handels- 
en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van 
Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds, en van de Overeenkomst tussen de 
Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland 
inzake beveiligingsprocedures voor de uitwisseling en bescherming van 
gerubriceerde gegevens (2020/0382(NLE))

Geachte voorzitters,

In het kader van bovengenoemde procedure heeft de Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid besloten een schriftelijk advies te doen toekomen aan 
uw commissies.

Op 27 januari 2021 heeft de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
de kwestie behandeld en haar advies vastgesteld. De Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de bevoegde Commissie buitenlandse zaken en 
de bevoegde Commissie internationale handel het volgende in overweging te nemen bij de 
goedkeuringsprocedure.

Hoogachtend,

Pascal Canfin

SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid,

A. gezien haar advies van 21 januari 2020 over de sluiting van het Akkoord inzake de 
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit 
de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 
(2018/0427(NLE)),

B. gezien haar advies van 8 mei 2020 over de aanbevelingen voor de onderhandelingen 
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over een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en 
Noord-Ierland (2020/2023(INI)),

C. gezien haar schrijven van 23 oktober 2020 over de paraatheid en de reactie in het geval 
van een “no-deal” bij de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk over milieu, 
volksgezondheid en voedselveiligheid,

D. gezien de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van 
Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds,

Algemene opmerkingen

1. is verheugd dat de Overeenkomst van Parijs een essentiële bijdrage zal leveren aan de 
handels- en samenwerkingsovereenkomst (“de overeenkomst”) en dat schending van dit 
essentiële onderdeel door de ene partij de andere partij het recht geeft de overeenkomst 
geheel of gedeeltelijk te beëindigen of op te schorten; beklemtoont dat deze bepaling moet 
worden opgenomen in alle toekomstige handelsovereenkomsten waarover de EU 
onderhandelt; 

2. is verheugd dat de overeenkomst de waarborgen vrijwaart die reeds zijn verankerd in het 
protocol inzake Ierland en Noord-Ierland bij het terugtrekkingsakkoord en er op deze 
wijze voor zorgt dat er geen wettelijke controles zullen worden verricht op 
goederenbewegingen tussen Noord-Ierland en de Republiek Ierland; is voorts verheugd 
dat de integriteit van de eengemaakte markt in de overeenkomst gehandhaafd wordt; 

3. spreekt zijn waardering uit voor de werkzaamheden van het hoofd van de taskforce 
Betrekkingen met het Verenigd Koninkrijk, Michel Barnier, alsmede de gehele taskforce, 
in verband met de wijze waarop de onderhandelingen van EU-zijde zijn gevoerd; 

4. is ingenomen met de overeenkomst tussen de partijen over de uitvoering van het 
terugtrekkingsakkoord, die het Parlement als voorwaarde had gesteld voor de goedkeuring 
van een eventuele overeenkomst over de toekomstige relatie; stemt in met de door de 
partijen overeengekomen specifieke tijdelijke versoepelingen teneinde verstoringen als 
gevolg van de uitvoering van het protocol inzake Ierland en Noord-Ierland over de handel 
tussen Groot-Brittannië en Noord-Ierland in bepaalde goederen, waaronder de levering 
van geneesmiddelen, gekoeld vlees en andere voedingsmiddelen aan supermarkten, te 
beperken; herhaalt dat er bijzondere aandacht moet worden geschonken aan de handel in 
goederen tussen Groot-Brittannië en Noord-Ierland om de integriteit van de eengemaakte 
markt te handhaven en om gevaren voor het milieu, de volksgezondheid of de 
voedselveiligheid alsook voedseltekorten te voorkomen;

5. pleit voor een snelle inzet van de EU-reserve voor aanpassing aan de brexit ter hoogte van 
5 miljard EUR om de zwaarst getroffen sectoren te helpen, die tevens te lijden hebben 
onder de gevolgen van COVID-19;

6. onderstreept dat het voorstel voor een wet inzake de interne markt van het Verenigd 
Koninkrijk een zorgelijk precedent heeft geschapen voor de toekomst van de bilaterale 
betrekkingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk, en meer in het algemeen voor de 
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bijdrage van het Verenigd Koninkrijk aan de instandhouding van de op regels gebaseerde 
internationale orde;

7. benadrukt dat de Commissie in het geval van niet-naleving door de autoriteiten van het 
Verenigd Koninkrijk bereid moet zijn ten volle gebruik te maken van de 
geschillenbeslechtingsinstrumenten in de overeenkomst alsook in het 
terugtrekkingsakkoord; neemt kennis van het feit dat de overeenkomst een hoofdstuk over 
de toegang tot de rechter bevat waarin is bepaald dat belanghebbenden in het geval van 
vermoede inbreuken op het gelijk speelveld op milieugebied toegang tot de rechter hebben 
via een doeltreffende en transparante klachtenprocedure, alsmede non-regressieclausules; 
dringt erop aan deze bepalingen op de juiste wijze toe te passen;

8. wijst erop dat het Parlement de uitvoering van de overeenkomst zo streng mogelijk moet 
toetsen door actief deel te nemen aan de parlementaire partnervergadering; benadrukt 
voorts dat de commissies van het Parlement de Commissie verantwoordelijk moeten 
houden voor haar deelname aan de partnerschapsraad, de gespecialiseerde handelscomités 
en de werkgroepen; is van mening dat het Parlement betrokken moet worden bij 
toekomstige herzieningen van de overeenkomst en dat de Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid moet worden geraadpleegd over vraagstukken die 
onder haar bevoegdheid vallen; 

9. betreurt dat het Parlement zo weinig tijd heeft gekregen om de overeenkomst naar behoren 
te onderzoeken; betreurt verder de voorlopige toepassing van de overeenkomst, zij het 
voor beperkte tijd, nog voordat het Parlement daar zijn goedkeuring aan kon hechten; 
beklemtoont daarnaast dat de specifieke omstandigheden van de brexit op geen enkele 
wijze een precedent mogen scheppen voor toekomstige internationale overeenkomsten 
waarover de Unie onderhandelt en die zij sluit; betreurt dat de voor de Unie belangrijkste 
bilaterale overeenkomst tot nu toe juist de overeenkomst was voor de parlementaire 
controle waarvoor de minste tijd was uitgetrokken;

10. erkent dat deze urgentie grotendeels kan worden toegeschreven aan de 
onderhandelingsstrategie van de zijde van het Verenigd Koninkrijk, dat besloot niet om 
verlenging van de overgangsperiode te vragen; 

Gelijk speelveld, bepalingen inzake klimaat en milieu

11. is ingenomen met het feit dat de ambitie van beide partijen om de hele economie tegen 
2050 klimaatneutraal te maken in de overeenkomst opnieuw wordt bevestigd; betreurt dat 
het basisniveau van klimaatbescherming met betrekking tot broeikasgassen, voor de Unie, 
gelijk is aan het 2030-streefcijfer voor de hele economie van 40 %, met inbegrip van het 
systeem van koolstofbeprijzing van de Unie, en voor het Verenigd Koninkrijk, het 2030-
streefcijfer voor de hele economie, met inbegrip van het systeem van koolstofbeprijzing 
van het Verenigd Koninkrijk; betreurt dat de partijen geen rekening hebben gehouden met 
de herziene streefcijfers voor de hele economie die op het punt staan te worden 
goedgekeurd, en is van oordeel dat men er goed aan had gedaan bepalingen op te nemen 
die een weerslag vormen van deze op handen zijnde veranderingen en het toegenomen 
ambitieniveau;

12. stelt vast dat de mededeling van de nationaal bepaalde bijdragen (NDC’s) van de EU en 
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haar lidstaten op 18 december 2020 werd toegezonden aan het secretariaat van het 
Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC) met een 
geactualiseerd en verhoogd emissiereductiestreefcijfer voor 2030 van ten minste 55 % ten 
opzichte van 1990; neemt kennis van de aankondiging door de regering van het Verenigd 
Koninkrijk op 3 december 2020 van een herziene nationaal bepaalde bijdrage voor 2030 
van 68 % ten opzichte van het niveau van 1990; merkt verder op dat het Verenigd 
Koninkrijk met de huidige reeks beleidsmaatregelen en financiering niet op koers ligt om 
zijn vierde en vijfde koolstofbudget te halen; verheugt zich over de aankondiging van het 
Verenigd Koninkrijk dat het land de verkoop van nieuwe benzine- en dieselvoertuigen 
tegen 2030 zal verbieden; 

13. wijst er daarnaast op dat het Verenigd Koninkrijk voorstellen heeft gedaan voor de 
oprichting in het tweede kwartaal van 2021 van een eigen koolstofmarkt, het VK-ETS 
(emissiehandelssysteem); merkt evenwel op dat het vooralsnog onduidelijk is hoe dit 
systeem zal aansluiten op het EU-ETS, en wijst erop dat er nog enige onzekerheid bestaat 
over de praktische uitvoering, ambities en doeltreffendheid van het VK-ETS; onderstreept 
verder dat de EU voornemens is het toepassingsgebied van haar eigen ETS verder te 
versterken en uit te breiden; is van oordeel dat, mochten er aanzienlijke verschillen 
optreden tussen beide systemen, dit kan leiden tot verstoring van het gelijk speelveld, en 
dat hiermee dan ook rekening moet worden gehouden bij de toepassing van het Europees 
mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens, wanneer dat eenmaal is ingevoerd; 

14. betreurt het gebrek aan duidelijke bepalingen voor de aanpak van broeikasgasemissies in 
de lucht- en scheepvaart;

15. merkt op dat het op grond van de overeenkomst mogelijk is het VK-ETS en het EU-ETS 
aan elkaar te koppelen; is van oordeel dat, mocht het Verenigd Koninkrijk vragen om 
koppeling van zijn eigen ETS aan het EU-ETS, dit verzoek alleen mag worden 
ingewilligd indien duidelijk is dat het VK-ETS niet zal afdoen aan de integriteit en de 
effectiviteit van het EU-ETS, in het bijzonder het evenwicht van rechten en 
verplichtingen in het kader van dit systeem;

16. wijst erop dat de “backstop” voor het hele Verenigd Koninkrijk werd verwijderd uit het 
herziene terugtrekkingsakkoord, waarmee ook de relevante bindende milieubepalingen 
uit het terugtrekkingsakkoord zijn verdwenen; is ingenomen met het feit dat reeds lange 
tijd geldende milieubeginselen van de EU nu zijn opgenomen in de overeenkomst, zoals 
het beginsel dat milieubescherming in de beleidsvorming moet worden geïntegreerd, 
onder meer door middel van effectbeoordelingen, het beginsel van preventieve 
maatregelen ter voorkoming van milieuschade, het beginsel dat milieuschade met 
voorrang moet worden aangepakt bij de bron, alsmede het beginsel dat de vervuiler 
betaalt; roept beide partijen op de voorzorgsbenadering op dezelfde manier te 
interpreteren en toe te passen als het voorzorgsbeginsel;

17. betreurt dat in de overeenkomst de naleving van of de overeenstemming met de Europese 
taxonomiebeginselen door het Verenigd Koninkrijk alsmede de toepassing van deze 
beginselen niet aan bod komen; is ervan overtuigd dat het, gezien de rol van het Verenigd 
Koninkrijk als internationaal financieel centrum, van belang is dat de 
taxonomiedoelstellingen niet worden uitgehold of afgezwakt; merkt op dat het Verenigd 
Koninkrijk voornemens is zijn eigen groene taxonomie in te voeren, waarvoor de 
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wetenschappelijke parameters zijn ontleend aan de Europese taxonomie;

18. merkt op dat de partijen zijn overeengekomen de beschermingsniveaus te zullen 
handhaven die golden aan het eind van de overgangsperiode, en hebben beloofd deze 
niveaus na verloop van tijd te zullen verhogen; roept de partijen op te streven naar een 
dynamische afstemming van de doelstellingen op het gebied van klimaat- en 
milieubescherming; merkt op dat het herbalanceringsmechanisme alleen van toepassing is 
op “significante” verschillen – naar boven en naar beneden – die een “wezenlijke invloed” 
hebben op de handel of investeringen; verzoekt de Commissie duidelijkheid te scheppen 
over de interpretatie van “significante verschillen”, en dringt aan op de volledige 
toepassing van de handhavingsbepalingen; is van mening dat het verband met “handel en 
investeringen” ruim moet worden opgevat; roept de partijen op erop toe te zien dat de 
voorwaarden voor een gelijk speelveld worden nageleefd;

19. betreurt voorts het geringe belang dat is toegekend aan het verlies aan biodiversiteit als 
belangrijke uitdaging op milieugebied en dat er met geen woord wordt gerept over de 
komende mondiale overeenkomst voor de natuur voor de periode na 2020;

20. beklemtoont dat de Commissie in het verleden een aantal inbreukzaken tegen het 
Verenigd Koninkrijk heeft ingeleid in verband met het milieu, waaronder de kwaliteit van 
lucht en water, en dat er nog zaken in behandeling waren toen het Verenigd Koninkrijk 
zich uit de Europese Unie terugtrok; herinnert eraan dat het UK Environment Agency 
heeft aangekondigd de intrekking van Richtlijn 2007/60/EG (de overstromingsrichtlijn) en 
een hervorming van Richtlijn 2000/60/EG (de kaderrichtlijn water) te overwegen; 
beklemtoont dat verschillen in de milieubescherming op deze gebieden, gezien hun 
grensoverschrijdende aard, de kwaliteit van lucht en water in de EU in gevaar kunnen 
brengen; neemt kennis van de beoogde oprichting van een Bureau voor 
Milieubescherming in Engeland en Noord-Ierland; maakt zich zorgen over berichten 
waarin wordt getwijfeld aan de toekomstige onafhankelijkheid en de financiering van het 
Bureau voor Milieubescherming, alsook aan het vermogen van dit bureau om in rechte op 
te treden tegen schendingen van de milieuvoorschriften; 

21. maakt zich ernstig zorgen over een aantal milieubeleidsmaatregelen van het Verenigd 
Koninkrijk, zoals het voornemen om genetische modificatie te dereguleren, wat ertoe zou 
kunnen leiden dat dergelijke producten in de EU worden ingevoerd zonder 
veiligheidscontroles of de juiste etikettering;

22. beklemtoont dat het Verenigd Koninkrijk als niet-EER-land niet langer deel uitmaakt van 
het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) of is gebonden aan het EU-
regelgevingskader voor chemische stoffen (Reach); onderstreept dat het nieuwe 
regelgevingskader van het Verenigd Koninkrijk aantoonbaar even solide en transparant 
moet zijn als Reach; is van oordeel dat de brexit niet leidt tot een vereenvoudiging, maar 
juist tot een verdubbeling van de EU-regels en in het bijzonder kleine en middelgrote 
ondernemingen in het Verenigd Koninkrijk opzadelt met extra lasten, met alle gevolgen 
van dien; merkt op dat de overeenkomst de handel in chemische stoffen alleen bevordert 
door middel van samenwerking op regelgevingsgebied, de toezegging te zullen streven 
naar transparantie ten aanzien van de procedures voor de indeling van stoffen en de 
toezegging het wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van 
chemische stoffen van de VN te zullen invoeren; pleit ervoor toekomstige 
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onderhandelingen aan te grijpen om de samenwerking op het gebied van het 
veiligheidsbeheer ten aanzien van chemische stoffen te versterken;

Gezondheidsvraagstukken

23. is ingenomen met de bepalingen inzake samenwerking op het gebied van de 
gezondheidsbeveiliging, die de partijen en de bevoegde autoriteiten van de lidstaten in 
staat stellen relevante informatie uit te wisselen, maar betreurt dat deze samenwerking 
zich beperkt tot het evalueren van “significante” risico’s voor de volksgezondheid en het 
afstemmen van de maatregelen die vereist kunnen zijn om de volksgezondheid te 
beschermen; onderstreept dat de aanhoudende COVID-19-pandemie het pleidooi voor 
nauwere samenwerking op gezondheidsgebied en een gestructureerde en regelmatige 
tweerichtingscommunicatie tussen de autoriteiten en de belanghebbenden om beter in te 
spelen op crisissituaties alleen maar kracht bijzet; 

24. steunt de regelingen in de overeenkomst ter vereenvoudiging van de levering van 
geneesmiddelen, zoals de erkenning van de resultaten van inspecties die door de 
autoriteiten van de andere partij zijn verricht, aangezien hiermee wordt voorkomen dat 
inspecties ter beoordeling van de naleving van voorschriften inzake goede 
fabricagemethoden nodeloos worden herhaald, en de mogelijkheid dat de partijen deze 
erkenning eenzijdig onder specifieke voorwaarden verlengen voor buiten het 
bevoegdheidsgebied van de autoriteit van afgifte gevestigde productie-inrichtingen;

25. betreurt dat het in de overeenkomst ontbreekt aan een alomvattende overeenkomst 
betreffende wederzijdse erkenning van geneesmiddelenregelgeving, aangezien dit 
overlapping van werk en processen op het gebied van regelgeving en kwaliteit zou 
verminderen voor bedrijven die producten verhandelen in de EU en in het Verenigd 
Koninkrijk; moedigt de bevoegde autoriteiten in de EU en het Verenigd Koninkrijk aan 
verder te gaan met parallelle besprekingen om tot overeenstemming te komen over een 
overeenkomst betreffende wederzijdse erkenning naar het voorbeeld van bestaande 
overeenkomsten tussen de EU en andere derde landen; betreurt voorts dat in de 
overeenkomst niets is geregeld voor medische hulpmiddelen, aangezien dit betekent dat 
aangemelde instanties niet wederzijds worden erkend en de certificaten die zij afgeven al 
evenmin; 

26. beklemtoont dat in de overeenkomst is bepaald dat het Verenigd Koninkrijk zich 
terugtrekt uit de gecentraliseerde procedure voor de afgifte van marktvergunningen voor 
geneesmiddelen van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA); verzoekt de Commissie 
zich beschikbaar te houden voor verder toezicht op en overleg met de Britse instanties, 
waaronder het Medicines and Healthcare Regulatory Agency (MHRA);

27. benadrukt dat er, aangezien het toezicht op de regelingen met betrekking tot de overdracht 
van persoonsgegevens voor geneeskundig onderzoek thans wordt uitgeoefend in het kader 
van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (AVG), meer duidelijkheid 
moet komen over de toepassing door het Verenigd Koninkrijk van de bepalingen van de 
EU-verordening inzake klinische proeven en de EU-normen voor de veiligheid van bloed, 
en de toegang van het land tot EU-netwerken die helpen met orgaandonatie; 

Voedselveiligheid
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28. merkt op dat met het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de interne markt en de 
douane-unie van de EU beide partijen afzonderlijke regelingen aanhouden inzake de 
gezondheid van mens, plant en dier; merkt op dat de bepalingen inzake sanitaire en 
fytosanitaire (SPS) maatregelen grotendeels een afspiegeling zijn van de WTO-regels op 
deze gebieden;

29. is ingenomen met het feit dat de voedselveiligheidsnormen van de EU ongewijzigd zullen 
blijven en dat de overeenkomst tot doel heeft de strenge SPS-normen van de EU te 
vrijwaren; herhaalt dat de handelsstromen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk in aan 
SPS-maatregelen gebonden goederen bijzonder groot zullen zijn en dat de EU moet 
beschikken over een passende coördinatieprocedure om te voorkomen dat er verschillen 
optreden in de controle van goederen uit het Verenigd Koninkrijk die bij Europese havens 
binnenkomen;

30. is ingenomen met het feit dat de overeenkomst het regionalisatiebeginsel, de procedure 
voor het opstellen van een lijst met erkende inrichtingen en een aantal maatregelen omvat 
die zijn bedoeld om de SPS-procedures bij invoer waar mogelijk te beperken, met 
inachtneming van strenge sanitaire normen; is van oordeel dat de invoercontroles 
gebaseerd moeten zijn op het SPS-risico in verband met deze invoer, maar is ingenomen 
met het feit dat de frequentie van de materiële en overeenstemmingscontroles zou kunnen 
worden verlaagd om rekening te houden met de mate van convergentie tussen de SPS-
regels van de partijen; 

31. betreurt dat het systeem voor snelle waarschuwingen voor levensmiddelen en diervoeders 
(RASFF) in de overeenkomst niet specifiek wordt genoemd;

32. is verheugd dat de overeenkomst voorziet in een kader voor dialoog en samenwerking ter 
versterking van de strijd tegen de ontwikkeling van antimicrobiële resistentie.

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid vindt het van het 
allerhoogste belang dat haar opvattingen en bedenkingen naar behoren worden gehoord en 
besproken, en verzoekt de bevoegde Commissie buitenlandse zaken en de bevoegde 
Commissie internationale handel derhalve rekening te houden met het standpunt dat zij 
hierboven heeft uiteengezet. 

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid vraagt de bevoegde 
Commissie buitenlandse zaken en de bevoegde Commissie internationale handel het 
Parlement te adviseren zijn goedkeuring te hechten aan het ontwerpbesluit van de Raad 
betreffende de sluiting van de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese 
Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd 
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds. 



RR\1229749NL.docx 41/90 PE663.189v03-00

NL

BRIEF VAN DE COMMISSIE INDUSTRIE, ONDERZOEK EN ENERGIE

De heer David McAllister
Voorzitter
Commissie buitenlandse zaken
BRUSSEL

De heer Bernd Lange
Voorzitter
Commissie internationale handel
BRUSSEL

Betreft: Advies inzake het besluit betreffende de sluiting, namens de Unie, van de handels- 
en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van 
Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds, en van de overeenkomst tussen de 
Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland 
inzake beveiligingsprocedures voor de uitwisseling en bescherming van 
gerubriceerde gegevens (2020/0382(NLE))

Geachte voorzitters,

In het kader van bovengenoemde procedure is de Commissie industrie, onderzoek en energie 
ermee belast een advies uit te brengen aan uw commissies.

De Commissie industrie, onderzoek en energie heeft de kwestie tijdens haar vergadering van 
14 januari 2021 onderzocht. Na een schriftelijke procedure waar haar coördinatoren aan 
hadden deelgenomen en die werd afgesloten op 29 januari 2021, heeft zij besloten de 
Commissie buitenlandse zaken en de Commissie internationale handel, als bevoegde 
commissies, te verzoeken onderstaand advies aan de aanbeveling tot goedkeuring te hechten.

Hoogachtend,

Cristian-Silviu Buşoi

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de Commissie buitenlandse zaken en 
de Commissie internationale handel, als bevoegde commissies, onderstaand advies aan de 
aanbeveling tot goedkeuring te hechten:

1. is verheugd dat voor het einde van de overgangsperiode nog een overeenkomst over de 
toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK kon worden gesloten; betreurt echter 
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dat de termijn voor parlementaire toetsing extreem kort is aangezien er zo laat een 
overeenkomst werd gesloten, en dat de voorlopige toepassing beperkt is en eind februari 
2021 zal aflopen;

2. steunt de overeenkomsten die zijn gesloten, benadrukt dat waakzaamheid geboden is 
met betrekking tot de volledige naleving van de non-regressieclausules; wijst er echter 
op dat veel details nog moeten worden uitgewerkt in de Partnerschapsraad en de 
gespecialiseerde comités; dringt er bij de Commissie op aan ervoor te zorgen dat het 
Parlement en zijn commissies op adequate wijze op de hoogte worden gehouden en in 
een vroeg stadium worden betrokken bij de werkzaamheden van de Partnerschapsraad 
en zijn comités; dringt bovendien aan op een permanente structuur om ervoor te zorgen 
dat het Parlement betrokken wordt bij de regelmatige herzieningen van de handels- en 
samenwerkingsovereenkomst;

3 geeft uiting aan zijn bezorgdheid over de autonome rol van de Partnerschapsraad, niet 
alleen bij de herziening, maar ook bij de wijziging van de Overeenkomst met betrekking 
tot de deelname aan toekomstige EU-programma’s, inclusief Horizon Europe en andere 
programma’s die onder de bevoegdheid van ITRE vallen; dringt derhalve aan op de 
sluiting van een interinstitutionele overeenkomst tussen het Parlement en de Commissie 
om ervoor te zorgen dat besluiten die worden genomen in de Partnerschapsraad met 
betrekking tot de toekomstige deelname aan Unieprogramma’s alleen met steun van het 
Parlement kunnen worden genomen;

Onderzoek

4. is verheugd over de voortzetting van de Europese samenwerking met het VK op de 
gebieden wetenschap, onderzoek en innovatie; benadrukt dat het van belang is dat de 
mobiliteit van onderzoekers wordt gesteund om ervoor te zorgen dat wetenschappelijke 
kennis en technologie vrijelijk circuleren; betreurt echter dat het VK op selectieve wijze 
deelneemt; is van mening dat het Erasmus+-programma een onontbeerlijk onderdeel 
vormt van het Europese onderwijsstelsel, dat uitstekende onderzoekers opleidt en 
unieke kansen biedt voor onderzoekers; wijst erop dat er niet kan worden geprofiteerd 
van Horizon Europe zonder uitstekend onderwijs; is derhalve van mening dat VK-
deelname aan Horizon Europe hand in hand moet gaan met deelname aan Erasmus+, en 
dat nogmaals getracht moet worden het VK ervan te overtuigen dat het ook moet 
deelnemen aan Erasmus+; is van mening dat VK-deelname aan beide programma’s voor 
beide partijen voordelig is en zal bijdragen tot Europees succes in wetenschap en 
technologie; 

5. is verheugd dat het VK zich associeert met Horizon Europe; wijst erop dat dit een 
historische associatie is, omdat een associatie nog nooit eerder zulke grote budgettaire 
implicaties heeft gehad voor de Unie; herinnert eraan dat de relevante voorwaarden voor 
de deelname van derde landen aan de corresponderende programma’s de basis vormen 
voor de onderhandelingen over deelname aan de programma’s; wijst erop dat 
associatieovereenkomsten met derde landen in het verleden gesloten zijn uit hoofde van 
artikel 218, lid 6, van het VWEU na een goedkeuringsprocedure; dringt derhalve aan op 
een volledige parlementaire toetsing, inclusief goedkeuring door het Parlement, vóór 
goedkeuring van Protocol I (Programma’s en activiteiten waaraan het Verenigd 
Koninkrijk deelneemt);
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6. dringt bij het VK en de Commissie aan op een voortzetting van de dialoog met het oog 
op de totstandbrenging van een doeltreffend kader voor de wederzijdse erkenning van 
academische en beroepskwalificaties;

Ruimte

7. is verheugd over de deelname van het Verenigd Koninkrijk aan het Copernicus-
onderdeel van het ruimteprogramma van de EU, en over het feit dat gebruikers in het 
VK gebruik kunnen blijven maken van ruimtebewakings- en -trackingsdiensten; is van 
mening dat de EU en het VK nauw zouden moeten samenwerken in de ruimte, wijst er 
in dit verband op dat het VK zou kunnen deelnemen aan andere onderdelen van het 
ruimteprogramma, op basis van de overeenkomsten die worden gesloten met derde 
landen, waarbij over ieder programma of onderdeel moet worden onderhandeld, en over 
een juiste balans tussen plichten en rechten, met inachtneming van de strategische 
autonomie van de EU in de ruimtesector;

Industrie en midden- en kleinbedrijf (mkb)

8. steunt de bepalingen inzake een gelijk speelveld voor open en eerlijke concurrentie en 
duurzame ontwikkeling die gericht zijn op billijke concurrentievoorwaarden voor 
Europese bedrijven; is verheugd over de bijzondere bepalingen voor kleine en 
middelgrote ondernemingen die erop gericht zijn deze ondernemingen optimaal te laten 
profiteren van de handelsbepalingen van de Overeenkomst, zoals het opzetten van 
contactpunten voor kleine en middelgrote ondernemingen; dringt er bij de Commissie 
op aan dat waakzaamheid geboden is om de toeleveringsketens van de Europese 
industrie te beschermen tegen de directe en indirecte effecten van de brexit; dringt met 
name aan op bijstand gedurende deze overgangsperiode aan kleine en middelgrote 
ondernemingen die deel uitmaken van de toeleveringsketens van grote bedrijven;

9. benadrukt dat het van belang is rechtsonzekerheid, administratieve rompslomp en 
complexe regelgeving te vermijden, met name met betrekking tot geschillenbeslechting, 
verhoogde certificeringsvoorschriften en tests om te voldoen aan zowel de EU- als de 
VK-normen, wat zal leiden tot meer complexiteit en hogere kosten; dringt er derhalve 
bij de Partnerschapsraad op aan om nauwlettend toe te zien op het risico van dumping, 
en op de administratieve rompslomp voor bedrijven en de energie- en 
onderzoeksgemeenschappen, en om ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk 
formaliteiten nodig zijn voor het exporteren van goederen of het leveren van diensten; is 
desondanks bezorgd dat kleine en middelgrote ondernemingen grote moeite zullen 
hebben om op korte termijn aan de nieuwe regels te voldoen, en is van mening dat er 
meer moet worden gedaan om kleine en middelgrote ondernemingen te steunen;

10. is met name verheugd over de waarborgen voor milieubescherming, naast de non-
regressieclausules die van toepassing zijn op milieu, klimaat en arbeidsbescherming; 
benadrukt dat er op moet worden toegezien en dat de waarborgen en clausules moeten 
worden nageleefd om te zorgen voor een gelijk speelveld voor beide partijen in de 
toekomst, en om te voorkomen dat bedrijven hun activiteiten verplaatsen naar landen 
met lagere productiekosten ten gevolge van soepelere milieuregels of sociale normen, 
waardoor de concurrentiepositie van een van de Partijen gunstiger wordt;

Informatie- en communicatietechnologie
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11. steunt de overeenkomst die bereikt is over de levering van telecommunicatienetwerken 
en -diensten, wat het bestaande acquis in grote mate waarborgt; betreurt echter dat er 
geen overeenstemming kon worden bereikt over de omzetting van de 
roamingverordening; dringt er derhalve bij de providers van mobiele telefoondiensten 
op aan het beginsel “roam like at home” zowel in de EU als het VK te blijven 
toepassen;

12. benadrukt het belang van het vrije verkeer van gegevens voor zowel burgers als 
bedrijven; is derhalve verheugd over de bepalingen die ervoor zorgen dat 
grensoverschrijdende gegevensstromen de handel in de digitale economie 
vergemakkelijken en voor een juiste toepassing van het EU-acquis; benadrukt het 
belang van intensieve samenwerking om te zorgen voor gegevensinteroperabiliteit; 
benadrukt dat er een regelmatige dialoog moet worden opgezet over de uitdagingen en 
kansen van kunstmatige intelligentie; dringt erop aan dat er regelmatig toezicht op deze 
bepalingen wordt gehouden vanwege de snelle ontwikkelingen op technologisch en 
regelgevingsgebied en dringt er bij de Partnerschapsraad op aan ervoor te zorgen dat het 
VK zich blijft houden aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG);

13. is verheugd over de bepalingen inzake cyberveiligheid die inhouden dat er een 
regelmatige dialoog plaatsvindt tussen de EU en het VK, dat er informatie zal blijven 
worden uitgewisseld tussen de computercrisisresponsteams (CERT’s), dat het VK zal 
deelnemen aan de specifieke activiteiten van de samenwerkingsgroep voor netwerk- en 
informatiesystemen (NIS), en dat het VK blijft samenwerken met het Agentschap van 
de Europese Unie voor cyberbeveiliging (Enisa), en wijst erop dat er meer moet worden 
samengewerkt op dit terrein;

Energie

14. wijst erop dat het energiehoofdstuk op 30 juni 2026 afloopt, tenzij zowel de EU als het 
VK overeenkomen om de regeling op jaarlijkse basis te verlengen; benadrukt dat er ook 
na die datum samengewerkt moet blijven worden op het gebied van energie, gezien de 
onderlinge verwevenheid van beide energiemarkten en het feit dat Noord-Ierland deel 
zal blijven uitmaken van de interne energiemarkt van de EU; dringt aan op een sterke 
rol van het Europees Parlement wanneer wordt besloten over verlenging van deze 
regeling;

15. dringt erop aan dat er in de projecten van gemeenschappelijk belang (PGB’s) en de 
richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur (de “TEN-E-richtsnoeren”) 
rekening gehouden moet worden met de specifieke problemen van Ierland;

16. verzoekt het VK te streven naar samenwerking met het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor elektriciteit en gas (ENTSO-E en ENTSO-G) en het 
Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators 
(ACER); dringt er bij de Commissie op aan samenwerking op energiegebied in de 
praktijk te brengen, om te vermijden dat de energieprijzen stijgen;

17. is verheugd dat er enkele beginselen van de elektriciteitsmarkt van de EU in de 
Overeenkomst zijn opgenomen; benadrukt dat opneming van alle belangrijke beginselen 
in het voordeel zou zijn van beide partijen voor een toekomstige samenwerking; dringt 
er bovendien op aan dat lopende projecten op energiegebied moeten worden voortgezet;
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18. moedigt pogingen aan, en acht het van essentieel belang, om het emissiehandelssysteem 
en het toekomstige binnenlandse systeem van het VK aan elkaar te koppelen om 
gezamenlijk te werken aan de vermindering van broeikasgasemissies en de 
Overeenkomst van Parijs na te leven;

19. dringt aan op een memorandum van overeenstemming over het North Seas Energy 
Cooperation (NSEC)-kader, dat ten minste gezamenlijke projecten omvat, maritieme 
ruimtelijke planning, de integratie van offshore-energie in de energiemarkten, inclusief 
beste praktijken op het gebied van de planning van netwerken off- en onshore, 
ondersteuningskader en financiering, met adequate toetsing door beide partijen;

20. neemt nota van de EU-VK-overeenkomst voor samenwerking op het gebied van veilig 
en vreedzaam gebruik van kernenergie, betreurt dat het niet deel uitmaakt van de 
goedkeuringsprocedure omdat in het Euratom-Verdrag geen rol voor het Europees 
Parlement is weggelegd; moedigt een spoedige goedkeuring aan van Protocol I 
(Programma’s en activiteiten waaraan het Verenigd Koninkrijk deelneemt), zodat het 
VK als geassocieerd derde land kan deelnemen aan de ITER-activiteiten van Fusion for 
Energy;

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de Commissie buitenlandse zaken en 
de Commissie internationale handel, als bevoegde commissies, aan te bevelen dat het 
Parlement zijn goedkeuring hecht aan de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de 
EU en het VK.
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BRIEF VAN DE COMMISSIE INTERNE MARKT EN 
CONSUMENTENBESCHERMING

De heer David McAllister
Voorzitter
Commissie buitenlandse zaken
BRUSSEL

De heer Bernd Lange
Voorzitter
Commissie internationale handel
BRUSSEL

Betreft: Advies inzake het besluit betreffende de sluiting, namens de Unie, van de handels- 
en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van 
Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds, en van de overeenkomst tussen de 
Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland 
inzake beveiligingsprocedures voor de uitwisseling en bescherming van 
gerubriceerde gegevens (COM(2020)0856 – C9-0432/2020 – 2020/0382(NLE))

Geachte heer McAllister, geachte heer Lange,

In het kader van bovengenoemde procedure is de Commissie interne markt en 
consumentenbescherming gevraagd een schriftelijk advies toe doen toekomen aan uw 
commissie.

De Commissie interne markt en consumentenbescherming heeft de kwestie tijdens haar 
vergadering van 28 januari 2021 onderzocht. Op die vergadering1 heeft zij besloten de 
Commissie buitenlandse zaken en de Commissie internationale handel, als bevoegde 
commissies, te verzoeken onderstaande suggesties in hun ontwerpresolutie op te nemen.

Hoogachtend,

1 Bij de eindstemming aanwezige leden: Anna Cavazzini (voorzitter, rapporteur voor advies), Andrus Ansip 
(ondervoorzitter), Maria Grapini (ondervoorzitter), Maria Manuel Leitão Marques (ondervoorzitter), Adam 
Bielan, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Beata Mazurek, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Miroslav 
Radačovský, Marco Zullo, Pablo Arias Echeverría, Deirdre Clune, Christian Doleschal, Krzysztof Hetman, Arba 
Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Dan-Ştefan Motreanu, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan 
Štefanec, Edina Tóth, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, 
Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Adriana Maldonado López, Leszek 
Miller, Christel Schaldemose, Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier, Alexandra Geese, Claude Gruffat, 
Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak, Hynek Blaško, Virginie Joron en Jean-Lin Lacapelle.
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Anna Cavazzini
Voorzitter

SUGGESTIES

1. is van mening dat de interne markt een van de grote verwezenlijkingen van de Unie 
vormt, zeer gunstig is geweest voor de economieën van alle partijen en mee aan de 
grondslag ligt van een toegenomen levenskwaliteit voor de burgers; benadrukt dat het 
komende nieuwe tijdperk van economische samenwerking erop gericht moet zijn 
wederzijds voordelige kansen te creëren en geenszins mag leiden tot een achteruitgang 
van de integriteit en werking van de interne markt en de douane-unie; onderstreept in dit 
verband dat derde landen niet dezelfde rechten en voordelen kunnen genieten als de 
lidstaten, en dat in de overeenkomst zoveel mogelijk moet worden gepoogd om 
verstoringen van de handel in goederen en diensten, oneerlijke concurrentie en 
ongelijke concurrentievoorwaarden te verhinderen; erkent dat de uitbreiding van de aan 
geautoriseerde marktdeelnemers toegekende versoepelingen een goede manier is om 
handelsverstoringen te voorkomen;

2. verklaart dat een solide systeem voor markttoezicht en douanecontrole en een hoog 
niveau van bescherming van de rechten van EU-consumenten door middel van 
doeltreffend markttoezicht, traceerbaarheid van producten, productveiligheid, hoge 
kwaliteitsnormen en handhavingsmechanismen essentieel zijn voor de bescherming van 
de interne markt en de burgers van de Unie; is van mening dat de mechanismen voor de 
beslechting van geschillen uit hoofde van de bepalingen van deze overeenkomst 
doeltreffend, automatisch en snel toepasbaar moeten zijn om de partijen bij de 
overeenkomst er daadwerkelijk van af te houden van de overeenkomst af te wijken;

3. benadrukt dat de volledige tenuitvoerlegging van de bepalingen van het 
terugtrekkingsakkoord, en met name van het Protocol betreffende Ierland en Noord-
Ierland, van het grootste belang is voor de integriteit van de interne markt en de douane-
unie, en wijst erop dat deze gebieden onder de bevoegdheid van de Commissie interne 
markt en consumentenbescherming vallen; onderstreept dat de tenuitvoerlegging van 
het terugtrekkingsakkoord moet worden beschouwd als een hoeksteen van de 
toekomstige betrekkingen met het VK en als een integraal onderdeel van de nieuwe 
verhouding tussen de EU en het VK, en als zodanig nauwlettend moet worden 
gemonitord en gecontroleerd en naar behoren moet worden gehandhaafd;

4. acht het van kapitaal belang duidelijkheid te verschaffen over het systeem voor de 
identificatie van goederen waarvoor de kans bestaat dat zij in de Unie worden 
ingevoerd, en ervoor te zorgen dat de agenten van de Unie die belast zijn met de 
controle op de naleving van de toepasselijke wetgeving op het gebied van douane, 
beveiliging en veiligheid alsook markttoezicht, ongehinderd toegang hebben tot de 
nodige informatie en fysieke locaties om hun taken kunnen vervullen;

5. onderstreept dan ook dat de naleving van het protocol moet worden beschouwd als een 
integraal onderdeel van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de 
versoepelingen waarin de overeenkomst over de toekomstige betrekkingen voorziet, en 
dat het niet nakomen door de partijen van de in het protocol vastgelegde verplichtingen 
moet worden beschouwd als een reden voor het inleiden van de arbitrageprocedure en 
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eventueel het activeren van het herbalanceringsmechanisme, dat beide partijen in staat 
stelt corrigerende maatregelen op te leggen om situaties van oneerlijke benadeling ten 
koste van hun bedrijven en burgers tegen te gaan;

6. merkt op dat de handel in diensten een essentiële bijdrage levert aan de Europese 
economie en erkent dat er passende regelingen zijn getroffen voor de handel in diensten 
tussen de EU en het VK, met onder meer bepalingen inzake markttoegang en nationale 
behandeling volgens de regels van het gastland, die garanderen dat EU-dienstverleners 
op niet-discriminerende wijze worden behandeld; erkent dat de regelingen voorzien in 
een duidelijk kader voor de wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties, waarmee 
gevolg wordt gegeven aan de aanbevelingen van het Parlement en de 
regelgevingsautonomie van de EU op dit vlak behouden blijft; is ingenomen met de 
mogelijkheid om gezamenlijke aanbevelingen te doen aan de Partnerschapsraad, 
hetgeen de basis kan vormen voor regelingen voor de erkenning van 
beroepskwalificaties voor specifieke beroepen zonder dat de nationale onderwijsniveaus 
hierdoor dalen; is er vast van overtuigd dat de exclusieve bevoegdheid van de Unie in 
de toekomst onvoorwaardelijk moet worden geëerbiedigd en dat het bijgevolg 
aangewezen is geen bilaterale overeenkomsten inzake de wederzijdse erkenning van 
kwalificaties te sluiten tussen afzonderlijke lidstaten en het VK;

7. stelt teleurgesteld vast dat de extreem late sluiting van deze overeenkomst grote 
onzekerheid heeft gecreëerd voor consumenten en bedrijven binnen de interne markt 
van de EU en binnen het VK, en dat dit de controleactiviteiten van het Parlement 
negatief heeft beïnvloed; benadrukt dat de enige manier om te garanderen dat de 
doelstellingen van de overeenkomst worden bereikt, erin bestaat de volledige uitvoering 
en de daadwerkelijke handhaving van de overeenkomst te waarborgen, en beklemtoont 
het belang van de rol van het Parlement bij het toezicht op deze uitvoering; vraagt de 
Commissie met klem om zich resoluut en ondubbelzinnig te verbinden tot effectieve 
samenwerking met en actieve betrokkenheid van het Parlement op het gebied van 
controle en toezicht, en tot de snelle verstrekking van gedetailleerde informatie over de 
tenuitvoerlegging en mogelijke aanpassing van de overeenkomst; verzoekt de 
Commissie voorts ervoor te zorgen dat het Parlement tijdig gepaste informatie ontvangt 
vóór en na de relevante vergaderingen van de Partnerschapsraad evenals over 
samenwerkingsactiviteiten op regelgevingsgebied;

8. onderstreept dat de EU in het kader van het uitvoeringsproces bijzondere aandacht moet 
besteden aan de in de overeenkomst voorziene conformiteit van de douanecontroles die 
worden uitgevoerd voordat goederen de interne markt binnenkomen (zij het vanuit het 
VK of vanuit andere derde landen, via het VK), en benadrukt dat het van het grootste 
belang is ervoor te zorgen dat ingevoerde goederen aan de regels van de interne markt 
voldoen; benadrukt de noodzaak van meer investeringen in douanecontrolefaciliteiten 
en van meer coördinatie en informatie-uitwisseling tussen beide partijen om 
verstoringen van de handel zoveel mogelijk te voorkomen en de integriteit van de 
douane-unie te bewaren, in het belang van consumenten en bedrijven; is van mening dat 
een vlotte samenwerking tussen douane- en markttoezichtautoriteiten absoluut 
noodzakelijk is en maakt zich met name zorgen over de nodige operationele capaciteit 
van een EU-kantoor in Belfast; 

9. merkt met betrekking tot de overeenkomst inzake digitale handel op dat het belangrijk is 
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de beslechting van grensoverschrijdende geschillen inzake onlinehandel te 
vergemakkelijken, en dat consumenten die online kopen naar behoren moeten worden 
geïnformeerd over eventuele extra vergoedingen of douanerechten die zij mogelijk 
moeten betalen wanneer zij van een Britse handelaar kopen; hoopt dat het VK de 
gegevensnormen van de EU zal blijven naleven en dat er ook in de toekomst van kan 
worden uitgegaan dat het VK een passend beschermingsniveau biedt voor gegevens die 
afkomstig zijn uit de Unie; 

10. is van mening dat de in de overeenkomst opgenomen regelingen inzake 
overheidsopdrachten de wederkerigheids- en non-discriminatiebepalingen kunnen 
waarborgen die noodzakelijk zijn om de belangen van de EU-bedrijven en -
consumenten veilig te stellen;

11. merkt op, gezien het feit dat de economie in Ierland het hele eiland omvat, dat 
roamingtarieven aanzienlijke nadelige gevolgen kunnen hebben voor de inwoners van 
grensgebieden;

12. merkt op dat de overeenkomst geen dynamische aanpassingsbepaling bevat die had 
kunnen bijdragen tot het creëren van een gelijk speelveld op het gebied van 
consumentenbescherming, duurzame normen en mededingingsregels; is evenwel 
ingenomen met de niet-verlagingsclausule in de overeenkomst, in het bijzonder op het 
gebied van consumentenbescherming, maar ook op andere relevante gebieden, en 
verheugt zich over de unilaterale evenwichtsherstellende maatregelen die kunnen 
worden ingevoerd in geval van aanzienlijke verschillen op gebieden waar zulke 
verschillen van wezenlijke invloed zijn op handel of investeringen; onderstreept dat het 
belangrijk is de EU te beschermen tegen mogelijke toekomstige verschillen in 
regelgeving van de kant van het VK;

13. verzoekt de Commissie na te gaan hoe oneerlijke concurrentievoordelen als gevolg van 
geleidelijk uiteenlopende regelgevingsstelsels kunnen worden voorkomen, en te zorgen 
voor de voortdurende ontwikkeling van hogere EU-normen, bijvoorbeeld op het vlak 
van consumentenrechten in verband met digitalisering en duurzaamheid; dringt aan op 
een snelle, doeltreffende en billijke handhaving van geschillenbeslechtings- en 
herstelmaatregelen om de integriteit van de interne markt veilig te stellen en om vrije en 
eerlijke concurrentie te waarborgen die de hoge kwaliteit van de EU-normen en de EU-
consumentenbescherming niet aantast, en pleit voor passende en redelijke 
administratieve vereisten voor consumenten en bedrijven, met name kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s);

14. merkt op dat de gewoonten en het vertrouwen van de consument met betrekking tot 
internationale aankopen al negatief zijn beïnvloed door de onzekerheid over de 
toepasselijke regels, en verzoekt de regering van het VK, de Commissie en de lidstaten 
snel uitvoering te geven aan de maatregelen ter bescherming van de consument die in de 
overeenkomst zijn opgenomen, en de samenwerking tussen de EU en het VK op het 
gebied van diverse sectorale beleidsmaatregelen betreffende duurzame 
productiemethoden en productveiligheid te versterken; dringt aan op transparantie in de 
hele toeleveringsketen van producten en diensten ten behoeve van de consumenten en 
verklaart dat prijzen die de totale aankoopkosten weerspiegelen, met inbegrip van alle 
relevante vergoedingen en rechten, evenals duidelijkheid over de toepasselijke 



PE663.189v03-00 50/90 RR\1229749NL.docx

NL

consumentenrechten essentieel zijn om spanningen te voorkomen en het vertrouwen van 
consumenten ten aanzien van aankopen over de grens te bevorderen.
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BRIEF VAN DE COMMISSIE VERVOER EN TOERISME

David McAllister
Voorzitter
Commissie buitenlandse zaken
BRUSSEL

Bernd Lange 
Voorzitter 
Commissie internationale handel
BRUSSEL

Betreft: Advies inzake de goedkeuring van de handels- en samenwerkingsovereenkomst 
tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, 
enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, 
anderzijds (2020/0382(NLE))

Geachte voorzitters,

In het kader van bovengenoemde procedure heeft de Commissie vervoer en toerisme om 
toepassing van artikel 56, lid 1, verzocht met het oog op het uitbrengen van onderhavig advies 
in briefvorm aan de Commissie buitenlandse zaken en de Commissie internationale handel.

De Commissie vervoer en toerisme wenst het volgende op te merken:
SUGGESTIES

1. is ingenomen met het feit dat de handels- en samenwerkingsovereenkomst (de 
“overeenkomst”) zal zorgen voor een continue en onbelemmerde connectiviteit van het 
vervoer door de lucht, over de weg en over zee en voor eerlijke mededinging tussen 
vervoersondernemers uit de EU en het VK; is in dit verband ingenomen met het feit dat 
de overeenkomst voorziet in wederzijdse markttoegang en gemeenschappelijke regels 
en normen op een groot aantal gebieden, om een hoog veiligheidsniveau op het gebied 
van vervoer, een hoog niveau van bescherming van werknemers- en passagiersrechten 
en een hoog niveau van milieubescherming op deze gebieden te waarborgen; is tevens 
tevreden over het feit dat de overeenkomst de connectiviteit waarborgt, maar het VK 
geen rechten verleent van hetzelfde niveau als de rechten die gelden binnen de interne 
markt;

2. benadrukt dat de EU alert moet blijven ten aanzien van het feit dat het VK met 
betrekking tot diverse beleidsgebieden niet heeft toegezegd te zullen zorgen voor 
dynamische afstemming van zijn wetgeving op die van de EU; wijst erop dat dit 
betekent dat unilaterale aanscherping van EU-regels en -normen niet automatisch zal 
leiden tot dienovereenkomstige aanpassing van de regels en normen van het VK;
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3. is ingenomen met het omvattende hoofdstuk over luchtvervoer in de overeenkomst, dat 
de bescherming van de strategische belangen van de EU moet waarborgen en dat 
passende bepalingen bevat inzake markttoegang, vervoersrechten, gemeenschappelijke 
vluchtnummers en passagiersrechten; is ingenomen met de bijzondere bepalingen 
inzake een gelijk speelveld in het hoofdstuk over luchtvaart, die ervoor zullen zorgen 
dat luchtvaartmaatschappijen uit de EU en het VK op voet van gelijkheid zullen kunnen 
concurreren; neemt kennis van de oplossing die is gevonden voor de eigendoms- en 
controleregels, die de toegang tot de interne markt regelen en tegelijkertijd de 
mogelijkheid openlaten voor verdere liberalisering in de toekomst;

4. is ingenomen met het specifieke hoofdstuk over luchtvaartveiligheid; merkt op dat de 
overeengekomen tekst nauwe samenwerking op het gebied van luchtvaartveiligheid en 
luchtverkeersbeheer omvat; is van mening dat dergelijke samenwerking de EU niet mag 
belemmeren bij het bepalen van het beschermingsniveau dat zij passend acht voor de 
veiligheid; wijst op het belang van de toekomstige nauwe samenwerking tussen de Civil 
Aviation Authority van het VK en het Agentschap van de Europese Unie voor de 
veiligheid van de luchtvaart;

5. is ingenomen met het feit dat de overeenkomst zal zorgen voor quotavrije connectiviteit 
tussen de EU en het VK voor wegvervoerders en dat de overeenkomst volledige 
transitorechten voor beide partijen over elkaars grondgebied, de zogenaamde 
“landbrug”, zal waarborgen; is verheugd over het feit dat de partijen er tijdens de 
onderhandelingen in geslaagd zijn om een sterk gelijk speelveld in de sector 
wegvervoer te realiseren en over de bepalingen die ter zake zijn vastgesteld, op grond 
waarvan het VK gehouden is de strenge EU-normen voor de sector wegvervoer te 
hanteren; benadrukt in dit verband dat de overeenkomst onder meer normen bevat 
inzake de toegang tot het beroep, de detachering van bestuurders, rij- en rusttijden, 
tachografen en gewichten en afmetingen van voertuigen; merkt op dat dergelijke 
normen niet alleen zullen zorgen voor eerlijke concurrentie, maar ook voor goede 
arbeidsomstandigheden voor bestuurders en een hoog niveau van verkeersveiligheid; is 
ingenomen met de bijzondere bepalingen inzake Noord-Ierland, waarmee de unieke 
situatie van Ierland wordt erkend en waardoor de verstoring van de economie op het 
eiland Ierland tot een minimum wordt beperkt;

6. merkt op dat het personenvervoer over de weg voorlopig geregeld zal worden door de 
Interbus-overeenkomst (die uitsluitend betrekking heeft op ongeregeld vervoer), 
waarmee de passagiersrechten worden beschermd en een hoog veiligheidsniveau wordt 
gewaarborgd; benadrukt om die reden dat het protocol bij de Interbus-overeenkomst 
betreffende het geregeld vervoer en bijzondere vormen van geregeld vervoer van 
personen met touringcars en autobussen zo spoedig mogelijk moet worden gesloten, 
opdat verstoringen van de connectiviteit tussen de EU en het VK voorkomen worden;

7. merkt op dat de overeenkomst geen betrekking heeft op vervoer via het spoor, maar dat 
Frankrijk en het VK op bilaterale basis passende stappen hebben gezet om de specifieke 
situatie van de Kanaaltunnel te regelen; is van mening dat er een passend tijdelijk 
veiligheids- en vergunningenstelsel is ingevoerd, na de goedkeuring van 
noodmaatregelen eind 20201;

1Verordening (EU) 2020/2222 van het Europees Parlement en de Raad van 23 december 2020 betreffende 
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8. wijst op de noodzaak om met het VK te blijven samenwerken aan vergroting van de 
duurzaamheid van vervoer;

9. is ingenomen met het feit dat de overeenkomst zorgt voor wederzijdse en gelijke 
markttoegang voor de internationale zeevervoersector, met een passend gelijk speelveld 
op het gebied van veiligheid, beveiliging, milieu alsook op sociaal gebied, tussen de 
havens van de EU en het VK, zonder aantasting van de bestaande strenge EU-normen 
op deze gebieden; wijst erop dat het belangrijk is dat er gezorgd wordt voor efficiënte 
douanecontroles en soepele uitvoer- en invoertransacties tussen havens in de EU en het 
VK, zonder verstoring van de vervoers- en handelsverbindingen en zonder 
belemmeringen voor het concurrentievermogen van de EU-vloot;

10. wijst op het belang van partnerschappen tussen de EU en het VK op het gebied van 
onderzoek en ontwikkeling voor alle soorten vervoersmiddelen en is ingenomen met de 
deelname van het VK aan grensoverschrijdende vervoersprojecten van 
gemeenschappelijk belang op basis van wederkerigheid, onder meer de voortgezette 
samenwerking in het kader van het TEN-T-netwerk en de inspanningen om 
interoperabiliteit tot stand te brengen m.b.t. alle corridors, bijvoorbeeld in de vorm van 
naadloze uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen en 
oplaadinfrastructuur;

11. wijst erop dat het belangrijk is dat de overeenkomst correct ten uitvoer wordt gelegd; is 
in dit verband ingenomen met de oprichting van gespecialiseerde comités op het gebied 
van vervoer, met name het gespecialiseerd comité voor het luchtvervoer, het 
gespecialiseerd comité voor de veiligheid van de luchtvaart en het gespecialiseerd 
comité voor het wegvervoer, die belast zijn met het houden van toezicht op de 
uitvoering en de evaluatie van de overeenkomst; verzoekt de Commissie een specifieke 
structuur op te zetten, bedoeld om de sociale partners in staat te stellen een rol te spelen 
bij de monitoring en uitvoering van de overeenkomst en hen de mogelijkheid te bieden 
klachten in te dienen; dringt er bij de Commissie op aan om klaar te staan om ten volle 
gebruik te maken van de geschillenbeslechtingsmechanismen, en in geval van niet-
naleving door het VK over te gaan tot het nemen van de in de overeenkomst voorziene 
corrigerende maatregelen; benadrukt dat het Parlement in de toekomst met de hoogste 
mate van nauwgezetheid toezicht op de uitvoering van de overeenkomst moet 
uitoefenen, door zijn ononderbroken en actieve participatie in de bij de overeenkomst 
opgerichte Parlementaire Partnerschapsassemblee te waarborgen.

In het licht van bovenstaande opmerkingen beveelt de Commissie vervoer en toerisme de 
Commissie buitenlandse zaken en de Commissie internationale handel aan goedkeuring te 
hechten aan de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-
Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds.

bepaalde aspecten van spoorwegveiligheid en spoorverbindingen met betrekking tot de grensoverschrijdende 
infrastructuur die de Unie en het Verenigd Koninkrijk verbindt via de vaste kanaalverbinding (PB L 437 van 
28.12.2020, blz. 43).
Besluit (EU) 2020/1531 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2020 waarbij Frankrijk wordt 
gemachtigd te onderhandelen over een internationale overeenkomst ter aanvulling op het Verdrag tussen 
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland betreffende de bouw en de 
exploitatie door privéconcessionarissen van een vaste Kanaalverbinding, en die overeenkomst te sluiten en te 
ondertekenen (PB L 352 van 22.10.2020, blz. 4).
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Hoogachtend,

((ondertekend)) [Karima Delli] [Johan Danielsson]

Cc: D. Sassoli, Voorzitter
A. Tajani, voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters
Wetgevingscoördinatie



RR\1229749NL.docx 55/90 PE663.189v03-00

NL

BRIEF VAN DE COMMISSIE REGIONALE ONTWIKKELING

De heer David McAllister
Voorzitter
Commissie buitenlandse zaken
BRUSSEL

De heer Bernd Lange
Voorzitter
Commissie internationale handel
BRUSSEL

Betreft: Advies betreffende de sluiting, namens de Unie, van de Handels- en 
samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van 
Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds, en van de Overeenkomst tussen de 
Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland 
inzake beveiligingsprocedures voor de uitwisseling en bescherming van 
gerubriceerde gegevens (COM(2020)0856 – 2020/0382(NLE))

Geachte voorzitters,

in het kader van bovengenoemde procedure is de Commissie regionale ontwikkeling verzocht 
een advies uit te brengen aan uw respectieve commissies. Tijdens haar vergadering van 
1 februari 2021 heeft de Commissie regionale ontwikkeling het volgende advies in briefvorm 
(rapporteur: Pascal Arimont) goedgekeurd, met 37 stemmen voor, 0 tegen en 2 onthoudingen.

* * *

De Commissie regionale ontwikkeling is verheugd over het feit dat op 24 december 2020 een 
overeenkomst werd bereikt over de toekomstige betrekkingen met het Verenigd Koninkrijk 
(VK) waardoor bijkomende problemen zijn voorkomen die door het ontbreken van een 
overeenkomst zouden zijn ontstaan. Zij betreurt evenwel het feit dat de banden tussen de Unie 
en het VK relatief zwak zullen zijn, ook op het cruciale gebied van de regionale ontwikkeling.

Hoewel deze banden losser zullen zijn dan die van de EU met bepaalde geassocieerde landen, 
is het duidelijk dat de economische en sociale schade groter zou zijn als deze overeenkomst 
niet tot stand was gekomen. Dit is, in combinatie met het feit dat de regelgevingsvrijheid van 
de EU onverlet blijft, voldoende reden om de ratificatie van de overeenkomst te steunen. 

Desalniettemin is het belangrijk dat de Commissie het Europees Parlement, alsmede de 
regionale en lokale autoriteiten betrekt bij de controle- en het toezichtprocedures in verband 
met de uitvoering van deze overeenkomst.  In dit verband is het vooral belangrijk dat de 
arbeids-, sociale en milieunormen aan beide zijden niet worden verlaagd.

Het is duidelijk dat het cohesiebeleid van de Unie een belangrijke rol vervult bij het 
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bevorderen van de economische, sociale en territoriale samenhang. Het is een erkend feit dat 
bepaalde regio’s van het VK door de jaren heen belangrijke begunstigden van het 
cohesiebeleid zijn geweest. Hoewel het VK helaas heeft besloten niet langer aan het 
cohesiebeleid van de Unie deel te nemen, is de commissie verheugd over het feit dat de 
Handels- en samenwerkingsovereenkomst voorziet in een algemeen kader voor de 
toekomstige deelneming van het VK aan programma’s van de Unie.

Het VK zal echter blijven deelnemen aan het Peace+-programma dat deel uitmaakt van 
Interreg. Deze commissie heeft vaak onderstreept dat dit programma van cruciaal belang is 
voor het vredesproces en de gemeenschappen in Noord-Ierland, en dat het niet aan het 
brexitproces ten prooi mag vallen1. Derhalve is de commissie ingenomen met het feit dat 
voortzetting gegarandeerd is met een financiering van beide zijden.

De commissie dringt erop aan dat in de toekomst wordt nagedacht over een eventueel grotere 
deelneming van het VK aan programma’s van het cohesiebeleid binnen het door deze 
overeenkomst gecreëerde kader. Er zou met name kunnen worden voorzien in de deelneming 
van delen van het VK aan Interreg, met uitzondering van Noord-Ierland. In haar 
standpuntnota over de toekomst van het cohesiebeleid van april 2018 overwoog de regering 
van het VK een ruimere voortzetting van Interreg-financiering in het Verenigd Koninkrijk 
(naast Peace+). Het is in het wederzijds belang van de EU en het VK, wanneer het VK 
deelneemt aan de doelstellingen en programma’s van het cohesiebeleid. 

Bovendien wijst de commissie op het feit dat de Schotse regering belangstelling heeft getoond 
voor de deelneming van Schotland aan bepaalde programma’s van de Unie waartoe ook het 
cohesiebeleid zou kunnen behoren.

Ten slotte is de commissie ingenomen met het feit dat de voorlopige kaderovereenkomst 
tussen de EU en het VK inzake Gibraltar de politieke wil behelst een door het cohesiebeleid 
geïnspireerd financieel mechanisme tussen Gibraltar en Campo de Gibraltar te overwegen dat 
is gericht op opleiding, vaardigheden en werkgelegenheid2 en dat kan worden aangevuld door 
de structuurfondsen van de EU, met name via Interreg-programma’s.

* * *

Om bovenstaande redenen verzoekt de Commissie regionaal beleid de Commissie 
buitenlandse zaken en de Commissie internationale handel aan het Parlement aan te bevelen 
zijn goedkeuring te hechten aan de sluiting, namens de Unie, van de Handels- en 
samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, 
anderzijds, en van de overeenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk van 
Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake beveiligingsprocedures voor de uitwisseling en 
bescherming van gerubriceerde gegevens

Hoogachtend,

1 Zie de resolutie van het Europees Parlement van 11 september 2018 over de impact van het EU-cohesiebeleid 
op Noord-Ierland, PB C 433 van 23.12.2019, blz. 2. 
2 Zie punt 23 van het voorgestelde kader voor een rechtsinstrument EU-VK inzake de toekomstige betrekkingen 
van Gibraltar met de EU, waarover Spanje en de VK op 31 december 2020 een informele overeenkomst hebben 
bereikt.
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Younous Omarjee
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BRIEF VAN DE COMMISSIE LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING

David McAllister
Voorzitter
Commissie buitenlandse zaken
BRUSSEL

Bernd Lange
Voorzitter
Commissie internationale handel
BRUSSEL

Betreft: Advies van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling inzake het 
voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, 
van de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd 
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds, en van de 
overeenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk van Groot-
Brittannië en Noord-Ierland inzake beveiligingsprocedures voor de uitwisseling 
en bescherming van gerubriceerde gegevens (COM(2020)0856 – 
2020/0382(NLE))

Geachte voorzitters,

Met dit schrijven verwijs ik naar het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de 
sluiting van de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK 
(COM(2020)0856).

De coördinatoren van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI) hebben dit 
onderwerp behandeld tijdens hun vergadering van 26 januari. Ze erkennen dat de overeenkomst 
voordelen biedt voor de landbouw- en agrovoedingssector, aangezien de sector zware klappen 
zou hebben gekregen als de handel tussen beide partners volgens de WTO-regels zou verlopen. 

Toch uiten de coördinatoren ook hun teleurstelling over het feit dat in de overeenkomst niet is 
voorzien in de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen die per 
1 januari 2021 zijn goedgekeurd. Ze dringen aan op bilaterale samenwerkingsmechanismen 
voor de wederzijdse erkenning hiervan. Voorts wijzen ze er nogmaals op dat de volledige en 
doeltreffende uitvoering van het terugtrekkingsakkoord vereist is om de integriteit van de 
eengemaakte markt en de douane-unie te handhaven, en dat het Parlement op passende wijze 
op de hoogte moet worden gehouden van het toezicht op de toepassing van het akkoord en in 
dit verband zijn toetsingsrecht moet kunnen uitoefenen.

Ondanks deze punten van voorbehoud hebben de AGRI-coördinatoren unaniem besloten in te 
stemmen met de sluiting door de EU van bovengenoemde overeenkomst met het Verenigd 
Koninkrijk, en hebben ze mij gevraagd hun advies aan u mee te delen overeenkomstig 
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artikel 56 van het Reglement.

Hoogachtend,

Norbert Lins
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BRIEF VAN DE COMMISSIE VISSERIJ

De heer David McAllister
Voorzitter 
Commissie buitenlandse zaken
ASP 15E201
Brussel

De heer Bernd Lange
Voorzitter 
Commissie internationale handel
ASP 12G301
Brussel

Betreft: Advies van de Commissie visserij over de sluiting van de handels- en 
samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk 
2020/0382(NLE)

Geachte voorzitters,

In het kader van de hierboven vermelde procedure is de Commissie visserij verzocht een advies 
uit te brengen over de goedkeuring van de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de 
EU en het VK, die in afwachting van de afronding van de goedkeuringsprocedure van het 
Parlement voorlopig van kracht is sinds 1 januari 2021.

Gezien het strakke tijdschema voor het Europees Parlement om een standpunt in te nemen over 
deze uiterst belangrijke overeenkomst hebben de coördinatoren van de Commissie visserij (op 
grond van artikel 56, lid 1, tweede alinea) besloten in briefvorm bijgaand advies uit te brengen, 
dat volledig aan de aanbeveling tot goedkeuring moet worden gehecht. Dit advies is opgesteld 
door de heer Xavier Bellamy, de vaste brexitrapporteur van de commissie PECH, en is op 
25 januari 2021 en tijdens verschillende coördinatorenvergaderingen in de Commissie visserij 
gepresenteerd en besproken. 

Namens de Commissie visserij gaat hierbij het advies over de handels- en 
samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK, zoals de coördinatoren dat op 2 februari 
2021 met een zeer grote meerderheid via de schriftelijke procedure hebben goedgekeurd.

Hoogachtend,

Pierre Karleskind
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cc: Wetgevingscoördinatie

– gezien de aanbeveling van het Europees Parlement van 18 juni 2020 over de 
onderhandelingen betreffende een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van 
Groot-Brittannië en Noord-Ierland (A9-0117/2020), met name wat visserij betreft;

A. overwegende dat het rampzalige scenario van het uitblijven van een overeenkomst 
slechts op het nippertje werd afgewend en dat daarmee onmiddellijke en aanzienlijke 
schade werd voorkomen voor honderdduizenden directe en indirecte banen in de 
visserij-, de aquacultuur- en de verwerkende sector van de Unie, voor de talrijke 
kustgebieden en kustgemeenschappen die ervan leven, en voor de tenuitvoerlegging van 
duurzame regels ter bescherming van mariene soorten en de biodiversiteit; overwegende 
dat de overeenkomst toch nog negatieve gevolgen heeft voor vissers en 
vissersgemeenschappen, aangezien bepaalde sectoren en gemeenschappen een enorme 
negatieve weerslag zullen ondervinden;

B. overwegende dat visserij bij de besprekingen over de overeenkomst een symbolische 
dimensie had;

De Commissie visserij:

1. is opgelucht dat er als integraal onderdeel van de brede overeenkomst een 
visserijovereenkomst is bereikt, zodat toegang tot de wateren, hulpbronnen en markten 
van de betrokken partijen mogelijk blijft; waardeert de inspanningen van het 
onderhandelingsteam van de EU om de visserijactiviteiten te handhaven en bestanden 
die tientallen jaren lang met het VK zijn gedeeld, duurzaam te blijven beheren, en dankt 
het team voor zijn onverdroten inzet voor de Europese visserijsector;

2. betreurt echter dat 25 % van de waarde van de historische visserijrechten van de 
Europese vloten in de wateren van het VK definitief verloren is; wijst erop dat deze 
inkrimping weliswaar minder schadelijk is dan een volledige sluiting van de Britse 
wateren, maar toch een groot verlies vormt voor de betrokken spelers in de sector, met 
name in de gebieden en gemeenschappen die het meest afhankelijk zijn van deze 
visgronden;

3. spreekt haar grote bezorgdheid uit over wat er zal gebeuren na de overgangsperiode van 
vijf en een half jaar, wanneer dit verlies van 25 % ten volle zal spelen; verzoekt de 
Commissie voor de nodige garanties te zorgen dat het met het VK bereikte evenwicht 
aan het eind van deze periode niet ter discussie komt te staan, en met name dat deze 
reductiegrens van 25 % nooit wordt overschreden en dat wederzijdse toegang 
gewaarborgd blijft; is in dit verband bezorgd over het feit dat de partnerschapsraad de 
bijlagen FISH 1, 2 en 3 mag wijzigen; dringt erop aan dat het Parlement wordt 



PE663.189v03-00 62/90 RR\1229749NL.docx

NL

geraadpleegd voordat er eventuele wijzigingen worden aangebracht; verzoekt de 
Commissie alle haar ter beschikking staande middelen bekend te maken en zo nodig 
snel in te zetten om ervoor te zorgen dat de bepalingen van deze overeenkomst 
permanent worden nageleefd;

4. benadrukt dat het nu van essentieel belang is vissers voorspelbare voorwaarden voor de 
lange termijn te garanderen en hen perspectief te bieden zodat zij naar behoren hun 
activiteiten kunnen uitoefenen en de nodige investeringen kunnen doen, waarvan er vele 
al vier jaar zijn opgeschort vanwege de onzekerheid die door de onderhandelingsperiode 
is ontstaan;

5. maakt zich met name zorgen over de risico’s in verband met de uitvoering van de 
overeenkomst na het einde van de aanpassingsperiode, aangezien er inzake de toegang 
tot wateren alleen is bepaald dat de partijen jaarlijks overleg plegen “te goeder trouw en 
met het oog op een wederzijds bevredigend evenwicht tussen de belangen van beide 
partijen”; stipt tevens aan dat er heel wat Europees kapitaal in schepen onder de vlag 
van het Verenigd Koninkrijk is geïnvesteerd en dat investeringen in visserijgerelateerde 
bedrijven tussen de EU en het VK mogelijk moeten blijven aangezien dit de 
werkgelegenheid ten goede komt en economische voordelen oplevert voor beide 
partijen; is daarom bezorgd over mogelijke beperkingen inzake de toekenning van een 
vlag aan vaartuigen, de eis dat de vangsten geheel of gedeeltelijk in havens in het VK 
worden aangeland, of andere risico’s voor investeringen in de visserijsector, met name 
gezien de mogelijke gevolgen van voorbehoud nr. 13 (“Visserij en wateren”) dat het 
VK heeft gemaakt bij BIJLAGE SERVIN-2 bij de overeenkomst;

6. uit haar grote bezorgdheid over de gevolgen van de mogelijkheid voor het VK om af te 
wijken van de verordeningen van de Unie inzake technische maatregelen en andere 
gerelateerde milieuwetgeving van de Unie; wijst erop dat de overeenkomst elke partij 
ertoe verplicht nauwkeurig te verantwoorden dat ontwikkelingen op dit gebied niet 
discriminerend van aard zijn en in het licht van wetenschappelijk verifieerbare gegevens 
noodzakelijk zijn om de duurzaamheid van het milieu op lange termijn te waarborgen; 
verzoekt de Commissie er nauwlettend op toe te zien dat aan deze voorwaarden wordt 
voldaan, en krachtig te reageren indien het VK discriminerend handelt;

7. wijst op het gevaar van marktverstoringen en van het ontstaan van een ongelijk 
speelveld en ecologische risico’s als gevolg van mogelijke verschillen inzake 
duurzaamheid tussen het VK en de EU; verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat het 
VK niet afwijkt van de EU-doelstelling om een einde te maken aan overbevissing;

8. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat visvergunningen binnen een redelijke 
termijn worden afgegeven, om elk risico van discriminatie bij het behoud van toegang 
tot de wateren van het VK te voorkomen; is van mening dat bijzondere aandacht moet 
worden besteed aan vergunningen voor toegang tot de 6 tot 12-mijlszone, aan 
verduidelijking van de regels en procedures voor vaartuigen die niet actief waren vóór 
2016, alsook aan de mogelijkheid om toegangsrechten over te dragen aan een nieuw 
vaartuig indien een ander vaartuig de vloot verlaat;

9. uit haar bezorgdheid over de gevolgen van verschillende regels die van toepassing zijn 
op gebieden met een bijzondere Britse status, met name de direct van de Kroon 
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afhankelijke gebieden en overzeese gebieden; verzoekt de Commissie bij de uitvoering 
van deze overeenkomst bijzondere aandacht te besteden aan de specifieke kenmerken 
van het baljuwschap Guernsey, het baljuwschap Jersey en het eiland Man en met name 
te zorgen voor een evenwichtige en duurzame langetermijnoplossing voor de toegang 
tot deze wateren, die gelijkwaardig is aan de overeenkomst betreffende de baai van 
Granville; betreurt dat de vloot met EU-kapitaal en de vloot met gemengd kapitaal die 
actief zijn in Britse overzeese gebieden, zoals de Islas Malvinas/Falklandeilanden, bij de 
uitvoer van hun vangsten naar de Unie te maken zullen krijgen met douanerechten, en 
dringt er bij de Commissie en de Raad op aan alle mogelijkheden na te gaan om 
preferentiële toegang tot de EU-markt voor visserijproducten te waarborgen, in 
overeenstemming met de voorwaarden van de overeenkomst tussen de Europese Unie 
en het Verenigd Koninkrijk;

10. uit haar bezorgdheid over de risico’s en gevolgen van mogelijk aanzienlijke 
beperkingen van de toekomstige vangstmogelijkheden van de EU, met name in de 
gemengde visserij, rekening houdend met bepalingen die van toepassing zijn op 
quotumvrije soorten in het bijzonder;

11. dringt aan op de instandhouding van een eenvoudig quotumruilmechanisme tussen 
partijen en producentenorganisaties;

12. stipt aan dat de visserijsector van de EU als gevolg van de overeenkomst aanzienlijke 
economische verliezen zal lijden; acht het daarom van prioritair belang dat in de reserve 
voor aanpassing aan de brexit wordt voorzien in een compensatie die in verhouding 
staat tot de schade die de sector en de vissersgemeenschappen lijden, rekening houdend 
met alle directe en indirecte gevolgen van de overeenkomst;

13. benadrukt dat de overeenkomst, zoals ze voorlopig wordt toegepast, al tot conflicten 
heeft geleid, ongelukkige verwarring, extra kosten en financiële verliezen voor vissers 
heeft veroorzaakt, met name zij die in de wateren van de direct van de Kroon 
afhankelijke gebieden pleegden te vissen, en de toeleveringsketens en kleinhandelaars 
heeft verzwakt; benadrukt dat de belanghebbenden in de sector bij de uitvoering van 
deze overeenkomst en de toekomstige evaluaties ervan moeten worden betrokken om 
eventuele problemen te melden en op te lossen;

14. is ingenomen met het feit dat een overlegmechanisme, via het Gespecialiseerd Comité 
voor de visserij, het mogelijk maakt toezicht te houden op de tenuitvoerlegging van 
deze overeenkomst, en dringt erop aan dat dit spoedig wordt ingesteld zodra er details 
over de rol en de samenstelling ervan zijn verstrekt; wijst erop dat het Europees 
Parlement bij dit orgaan moet worden betrokken en regelmatig op de hoogte moet 
worden gehouden van zijn beoordelingen van de overeenkomst; verzoekt de Commissie 
met klem regelmatig aan de Commissie visserij verslag uit te brengen over de 
tenuitvoerlegging van de overeenkomst, onder meer aangaande de ontwikkelingen in de 
jaarlijkse onderhandelingen over vangstmogelijkheden en toegang tot de wateren;

15. is van oordeel dat de overeenkomst, ondanks deze onzekerheden, over het algemeen een 
gunstig kader voor de visserij handhaaft; verzoekt de Commissie buitenlandse zaken en 
de Commissie internationale handel, als bevoegde commissies, derhalve aan te bevelen 
goedkeuring te hechten aan de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de 
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Europese Unie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-
Ierland, anderzijds.
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BRIEF VAN DE COMMISSIE CULTUUR EN ONDERWIJS

De heer David McAllister
Voorzitter
Commissie buitenlandse zaken
BRUSSEL

De heer Bernd Lange
Voorzitter 
Commissie internationale handel
BRUSSEL

Betreft: Advies over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, 
namens de Unie, van de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de 
Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en 
het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds, en 
van de overeenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk van 
Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake beveiligingsprocedures voor de 
uitwisseling en bescherming van gerubriceerde gegevens 
(COM(2020)0856 – C9-XXXX/2021 – 2020/0382(NLE))

Geachte heer McAllister, geachte heer Lange,

In het kader van bovengenoemde procedure is de Commissie cultuur en onderwijs ermee belast 
een advies uit te brengen aan de Commissie buitenlandse zaken en aan de Commissie 
internationale handel. Tijdens haar vergadering van 11 januari 2021 heeft zij besloten dat advies 
in briefvorm uit te brengen.

De Commissie cultuur en onderwijs heeft de kwestie tijdens haar vergadering van 
26 januari 2021 bestudeerd. Op die vergadering heeft zij besloten de Commissie buitenlandse 
zaken en de Commissie internationale handel, als bevoegde commissies, te verzoeken 
onderstaande suggesties in hun ontwerpresolutie op te nemen.

Hoogachtend,

Sabine Verheyen
Voorzitter van de Commissie cultuur en onderwijs
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SUGGESTIES

1. betreurt ten zeerste dat het Verenigd Koninkrijk heeft besloten om voor de periode van 
het meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027 niet deel te nemen aan het programma 
Erasmus+; onderstreept dat dit besluit alleen maar verliezers oplevert en mensen en 
organisaties in de Unie en in het VK berooft van de enorme kansen die uitwisselings- en 
samenwerkingsprojecten bieden; is bijzonder verbaasd dat het VK als reden voor zijn 
besluit buitensporige deelnamekosten aangeeft; dringt er bij het VK op aan gebruik te 
maken van de afkoelingsperiode waarin de gezamenlijke verklaring inzake deelname 
aan programma’s van de Unie voorziet, om zijn standpunt te herzien;

2. is ingenomen met de aankondiging van de Ierse regering dat zij uitwisselingen in het 
kader van Erasmus+ zal financieren voor studenten aan Noord-Ierse universiteiten, 
ongeacht hun nationaliteit, en dat zij daartoe de nodige aanmeldingsregelingen zal 
invoeren; herinnert eraan dat entiteiten uit landen die niet aan Erasmus+ deelnemen, wel 
aan specifieke acties in het kader van het programma kunnen meedoen, en verzoekt de 
Commissie het nodige te doen om Britse instellingen hiertoe de kans te geven; 

3. merkt op dat in de handels- en samenwerkingsovereenkomst (TCA) tussen de EU en het 
VK staat dat het VK deelneemt aan het programma Horizon Europa; herinnert eraan dat 
zowel onderwijs als onderzoek integraal deel uitmaken van academische samenwerking 
en dat synergieën tussen Horizon Europa en Erasmus+ een belangrijke dimensie vormen 
van de nieuwe generatie programma’s; onderstreept dat zij de situatie nauwlettend zal 
volgen om ervoor te zorgen dat de gedifferentieerde benadering van de deelname van 
het VK aan de twee academische samenwerkingsprogramma’s van de Unie de 
doeltreffendheid van deze programma’s of de resultaten van eerdere samenwerking niet 
ondermijnt; 

4. blijft het jammer vinden dat het VK heeft besloten om vanaf 1 januari 2021 niet langer 
deel te nemen aan Creatief Europa en het Europees Solidariteitskorps; vreest dat door 
dit besluit lange jaren van samenwerking op de helling worden gezet en zowel het VK 
als de EU een belangrijke bron van creativiteit, verandering en innovatie zullen 
verliezen;

5. vindt het spijtig dat de TCA niet voorziet in visumvrije regelingen voor 
studiedoeleinden, hetgeen betekent dat EU-studenten die in het VK willen studeren en 
studenten uit het VK die in de EU willen studeren, een visum zullen moeten aanvragen; 
wijst er voorts op dat het einde van de regels inzake gelijke behandeling inhoudt dat er 
andere regelingen inzake collegegeld en toegang tot studieleningen zullen gelden voor 
EU-studenten die in het VK willen studeren dan voor Britse studenten; betreurt dat het 
VK niet van plan is deel te nemen aan de initiatieven en maatregelen die tot doel hebben 
tegen 2025 een echte Europese onderwijsruimte tot stand te brengen, waardoor de 
samenwerking tussen het VK en de EU een bijkomende deuk krijgt; 

6. brengt in herinnering dat Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties niet langer van toepassing is op het VK en betreurt dat de TCA 
geen bepalingen bevat die de wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties mogelijk 
maken; dringt bij het VK en de Commissie aan op een voortzetting van de dialoog met 



RR\1229749NL.docx 67/90 PE663.189v03-00

NL

het oog op de totstandbrenging van een doeltreffend kader voor de wederzijdse 
erkenning van academische en beroepskwalificaties;  

7. is teleurgesteld dat het niet mogelijk is gebleken een wederzijds aanvaardbare oplossing te 
vinden inzake visumvrije toegang en visumvrij verblijf voor kunstenaars en professionals 
uit de culturele sector, met name gezien het belang van rondreizen voor deze sector en voor 
de culturele uitwisseling in het algemeen; beklemtoont dat de bepalingen inzake de toegang 
en het tijdelijke verblijf van natuurlijke personen voor zakelijke doeleinden niet geschikt zijn 
voor de culturele en creatieve sector en ertoe kunnen leiden dat rondreizende kunstenaars en 
professionals uit de culturele sector met dure en mogelijk onbetaalbare visumvereisten te 
maken krijgen; benadrukt dat visumvrije regelingen in het belang zijn van de sector, zowel 
in de EU als in het VK, en dringt er bij beide partijen op aan te werken aan een overeenkomst;

8. is van mening dat het besluit van het VK om niet deel te nemen aan de relevante 
programma’s van de Unie, in combinatie met de bepalingen inzake de mobiliteit van 
studenten en kunstenaars, onvermijdelijk een hindernis zal vormen voor de voortzetting van 
de dialoog en samenwerking tussen de Unie en het VK op het gebied van onderwijs, 
opleiding, jeugd en cultuur; herinnert eraan dat de regelingen in het kader van de TCA 
indruisen tegen de uitdrukkelijke wensen van de betrokken sectoren in zowel de EU als het 
VK; 

9. is ingenomen met het feit dat de TCA de “culturele uitzondering” toepast en dat audiovisuele 
diensten daarom van het toepassingsgebied van de overeenkomst zijn uitgesloten; 

10. wijst erop dat het Verenigd Koninkrijk partij is bij het Europees Verdrag inzake 
grensoverschrijdende televisie, en dat audiovisuele werken uit het Verenigd Koninkrijk 
daarom met het oog op de toepassing van de richtlijn audiovisuele mediadiensten 
overeenkomstig artikel 1, lid 1, onder n), en lid 3 van dit verdrag in principe worden 
beschouwd als “Europese producties”; benadrukt in dit verband dat deze werken kunnen 
worden gebruikt om te voldoen aan het quotum van 30 % Europese producties in de catalogi 
van aanbieders van audiovisuele mediadiensten op aanvraag in de lidstaten; is van mening 
dat deze situatie nauwlettend moet worden gevolgd; 

11. stelt met tevredenheid vast dat de TCA voorziet in verdere samenwerking met betrekking 
tot het repatriëren van onrechtmatig weggehaalde en illegaal verhandelde 
cultuurvoorwerpen naar hun land van herkomst, overeenkomstig de beginselen die zijn 
vastgelegd in de overeenkomst van de Unesco inzake de middelen om de onrechtmatige 
invoer, uitvoer en eigendomsoverdracht van culturele goederen te verbieden en te 
verhinderen; verheugt zich op actieve samenwerking op dit gebied; 

12. beschouwt onderwijs, cultuur en jongerenuitwisselingen als de ruggengraat van een goede 
relatie tussen partners; is van mening dat nauwe samenwerking en dialoog op deze gebieden 
op alle mogelijke manieren moet worden voortgezet en roept de partijen ertoe op om in dit 
verband naar toekomstige mogelijkheden te zoeken; dringt er bij beide partijen op aan de 
TCA te gebruiken als een grondslag voor het handhaven en leggen van banden op het gebied 
van onderwijs, cultuur, media, jeugd en sport, dit ten behoeve van de bevolking van de EU 
en het VK; benadrukt dat het VK na afloop van het MFK 2021-2027 opnieuw kan deelnemen 
aan de programma’s van de Unie.
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BRIEF VAN DE COMMISSIE BURGERLIJKE VRIJHEDEN, JUSTITIE EN 
BINNENLANDSE ZAKEN

De heer David McAllister
Voorzitter
Commissie buitenlandse zaken
BRUSSEL

De heer Bernd Lange
Voorzitter
Commissie internationale handel
BRUSSEL

Betreft: Advies van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
inzake de sluiting, namens de Unie, van de handels- en 
samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van 
Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds, en van de overeenkomst tussen de 
Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland 
inzake beveiligingsprocedures voor de uitwisseling en bescherming van 
gerubriceerde gegevens (2020/0382(NLE))

Geachte voorzitters,

Het is mij een genoegen u te kunnen meedelen dat, naar aanleiding van het besluit van de 
Conferentie van voorzitters van 28 december 2020, de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie 
en binnenlandse zaken (commissie LIBE) op 11 januari 2021 heeft verzocht om goedkeuring 
om een advies in de vorm van een brief bij de Commissie buitenlandse zaken en de Commissie 
internationale handel in te dienen in het kader van bovengenoemde procedure, overeenkomstig 
artikel 56, lid 1, van het Reglement. De commissie LIBE heeft dit advies op haar vergadering 
van 4 februari 2021 goedgekeurd. Op die vergadering heeft zij besloten de Commissie 
buitenlandse zaken en de Commissie internationale handel, als bevoegde commissies, te 
verzoeken onderstaande suggesties in hun ontwerpaanbeveling op te nemen.

Hierbij leg ik dan ook het advies van de commissie LIBE voor, dat uit twee delen bestaat: 
deel A (Algemene opmerkingen), onder meer over deel I, titel III (institutionele bepalingen), 
en deel B (Thematische opmerkingen met betrekking tot elk bevoegdheidsgebied van de 
commissie LIBE). In het laatstgenoemde deel komen kwesties aan bod die onder de 
bevoegdheid van de commissie LIBE vallen, namelijk in de eerste plaats degene die duidelijk 
in de handels- en samenwerkingsovereenkomst zijn opgenomen: de bescherming van 
persoonsgegevens, veiligheid, samenwerking inzake rechtshandhaving en justitie in 
strafzaken, samen met andere relevante bepalingen van deel drie, die in de handels- en 
samenwerkingsovereenkomst zijn opgenomen, alsook asiel, migratie en regelingen voor 
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grensbeheer en mobiliteit, die alleen in beperkte mate dan wel helemaal niet in de tekst van de 
handels- en samenwerkingsovereenkomst zijn opgenomen.

Hoogachtend,

Juan Fernando López Aguilar

SUGGESTIES

A. Algemene opmerkingen

1. meent dat de handels- en samenwerkingsovereenkomst tracht te voorzien in een uniek 
kader voor een bijzondere relatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk, waarbij 
terdege rekening wordt gehouden met de nauwe betrekkingen tussen de twee partijen 
die tijdens het 47 jaar durende EU-lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk zijn 
gevormd, en het feit dat laatstgenoemde sinds 1 februari 2020 een derde land is en de in 
het terugtrekkingsakkoord bepaalde transitieperiode op 31 december 2020 ten einde 
liep;

2. betreurt ten zeerste dat de handels- en samenwerkingsovereenkomst voorlopig in 
werking is getreden, waarbij het recht van het Parlement op controle alvorens zijn 
goedkeuring te geven overeenkomstig artikel 218 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU), wordt ondermijnd;

3. erkent dat de Commissie overeenkomstig artikel 17 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie (VEU) de Unie in haar externe betrekkingen vertegenwoordigt; verzoekt 
dat het Parlement vergaderingen mag bijwonen van de Partnerschapsraad en van andere 
op grond van de handels- en samenwerkingsovereenkomst opgezette gezamenlijke 
organen, zoals het Gespecialiseerd Comité voor samenwerking inzake rechtshandhaving 
en justitie; dringt erop aan dat het Parlement in ieder geval een controletaak in het 
nieuwe institutionele kader moet vervullen en toezicht moet kunnen houden op de 
uitvoering van zowel de handels- en samenwerkingsovereenkomst als het 
terugtrekkingsakkoord; dringt aan op de vlotte oprichting van een Parlementaire 
Partnerschapsassemblee, waarin leden van het Europees Parlement toezicht zullen 
kunnen houden op de uitvoering van de handels- en samenwerkingsovereenkomst en 
toekomstige overeenkomsten alsmede de Partnerschapsraad aanbevelingen kunnen 
doen; dringt er voorts op aan dat de Commissie ervoor moet zorgen dat alle informatie 
en documenten met betrekking tot toekomstige vergaderingen van de Partnerschapsraad 
of andere gezamenlijke organen – op voet van gelijkheid met de Raad – met het 
Parlement worden gedeeld, dat het Parlement door de Commissie wordt geraadpleegd 
over de standpunten van de Unie ten aanzien van alle punten op de agenda van deze 
vergaderingen en dat de tijdens deze vergaderingen goedgekeurde notulen en 
documenten worden gedeeld met het Parlement afhankelijk van de kwesties die worden 
besproken; merkt op dat de bevoegde commissies van het Parlement het best geplaatst 
zijn om ervoor te zorgen dat de rol van het Parlement in dit opzicht op volledig 
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transparante en doeltreffende wijze wordt vervuld; dringt er sterk op aan dat de 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken volledig op de hoogte 
wordt gehouden en wordt geraadpleegd, met name zoals hierboven aangegeven wat 
betreft de werkzaamheden van het Gespecialiseerd Comité voor samenwerking inzake 
rechtshandhaving en justitie;

4. betreurt het feit dat het Parlement niet in de overeenkomst tussen de Europese Unie en 
het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake 
beveiligingsprocedures voor de uitwisseling en bescherming van gerubriceerde 
gegevens is opgenomen1 en dat het Verenigd Koninkrijk zijn uitdrukkelijke 
toestemming moet geven voor het delen van dergelijke informatie met het Parlement;

5. neemt kennis van het besluit van de Commissie van 19 januari 2021 om een dienst 
Overeenkomsten EU-VK (UKS) op te richten;

B. Thematische opmerkingen (deel drie van de handels- en 
samenwerkingsovereenkomst)

Fundamentele rechten en de rechtsstaat, alsook opschortings- en opzeggingsbepalingen
6. is ingenomen met het feit dat in de algemene bepalingen van deel drie 

(artikel LAW.GEN.3) de uitdrukkelijke verwijzing naar “de jarenlange eerbiediging 
door de Partijen en de lidstaten van de democratie, de rechtsstaat en de bescherming van 
de fundamentele rechten en vrijheden van personen, zoals onder meer vastgelegd in de 
Universele Verklaring van de rechten van de mens en in het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens, en [naar] het belang de in dat Verdrag 
neergelegde rechten en vrijheden intern te verwezenlijken” is opgenomen; herinnert de 
bevoegde commissies eraan dat het Parlement in zijn resoluties van 12 februari 20202 en 
van 18 juni 20203 (hierna “de resoluties van februari en juni 2020” genoemd) het 
blijven naleven van en uitvoering geven aan het Europees Verdrag voor de rechten van 
de mens (EVRM), alsook de eerbiediging van de rechtsstaat als een noodzakelijke 
voorwaarde voor de samenwerking van de EU met het VK beschouwde; is voorts 
ingenomen met de opneming van specifieke bepalingen inzake opzegging, niet-
toepassing, opschorting en geschillenbeslechting in de verschillende titels van deel drie, 
met name de bepaling over een vlottere opzegging van dit deel (artikel 
LAW.OTHER.136: Opzegging) ingeval het Verenigd Koninkrijk of een lidstaat het 
EVRM opzegt, en de bepaling over de opschorting van dit deel (artikel 
LAW.OTHER.137: Opschorting) ingeval binnen één Partij sprake is van ernstige en 
systemische tekortkomingen wat de eerbiediging van fundamentele rechten betreft, 
waaronder de bescherming van persoonsgegevens en de rechtsstaat; benadrukt dat het 
Parlement, en met name de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken, volledig betrokken moet worden bij het interne EU-mechanisme voor het 
beslissen tot opzegging en/of opschorting op grond van de relevante toekomstige 
interinstitutionele regelingen; betreurt voorts het feit dat het mechanisme voor 
geschillenbeslechting als bedoeld in deel drie (titel XIII) een politiek mechanisme is 
zonder enige rol voor het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU); betreurt ten 
zeerste het feit dat in de handels- en samenwerkingsovereenkomst geen enkele rol voor 

1 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/draft_eu-uk_security_of_information_agreement.pdf
2 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0033.
3 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0152.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/draft_eu-uk_security_of_information_agreement.pdf
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het Parlement, of voor de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken in het bijzonder, in het mechanisme voor geschillenbeslechting wordt voorzien; 
verzoekt de Commissie en de Raad te voorzien in de volledige betrokkenheid van het 
Parlement bij het vaststellen van het standpunt van de Unie in de verschillende stappen 
van het mechanisme voor geschillenbeslechting op grond van de relevante toekomstige 
interinstitutionele regelingen; verzoekt de Commissie te komen met voorstellen over de 
procedure voor het instellen van het mechanisme voor geschillenbeslechting aan de kant 
van de Unie, met volledige betrokkenheid van het Parlement; dringt er bij de 
Commissie op aan om ten minste, en onverminderd toekomstige bepalingen, een 
publieke politieke toezegging te doen, uiterlijk op de datum van de stemming van het 
Parlement ter verlening van goedkeuring, waarin zij zal voorstellen dat de Raad delen of 
titels van de handels- en samenwerkingsovereenkomst opschort, wijzigt of opzegt 
indien het Parlement om opschorting, wijziging of opzegging verzoekt; is van mening 
dat het Parlement om goedkeuring moet worden verzocht alvorens te besluiten tot het 
wijzigen of opzeggen van de handels- en samenwerkingsovereenkomst door de Unie, 
met overeenkomstige toepassing van artikel 218, lid 6, VWEU, wanneer de Commissie 
het initiatief hiertoe neemt;

Gegevensbescherming
7. is het wat gegevensbescherming betreft eens met het doel van het 

terugtrekkingsakkoord om het gewaarborgde niveau van bescherming te handhaven 
voor personen in de Unie wier persoonsgegevens in het Verenigd Koninkrijk zullen 
worden verwerkt na de datum van terugtrekking;

8. neemt kennis van de verbintenis van de Partijen (artikel COMPROV.10) om een hoog 
niveau van bescherming van persoonsgegevens te waarborgen, en van de erkenning dat 
personen recht hebben op de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke 
levenssfeer, maar betreurt het feit dat de overeenkomst werd afgesloten voordat de 
Commissie haar adequaatheidstoetsing van het gegevensbeschermingskader van het VK 
had afgerond;

9. neemt ook kennis van de ongeziene tijdelijke bepaling inzake de doorgifte van 
persoonsgegevens aan het Verenigd Koninkrijk (artikel FINPROV.10A) voor een 
periode van vier maanden – die met nog eens twee maanden kan worden verlengd, 
tenzij het VK of de Commissie bezwaar maakt – waarin wordt vastgesteld dat een 
dergelijke doorgifte niet mag worden beschouwd als doorgifte aan een derde land op 
grond van het recht van de Unie, mits de op 31 december 2020 geldende wetgeving 
inzake gegevensbescherming van het Verenigd Koninkrijk van toepassing is en mits het 
Verenigd Koninkrijk zijn gegevensbeschermingskader, zijn regels inzake internationale 
doorgiften van persoonsgegevens of andere relevante niet-bindende teksten niet wijzigt, 
tenzij de Unie in de Partnerschapsraad haar instemming met een dergelijke wijziging 
heeft gegeven, ook stilzwijgend als binnen vijf werkdagen geen bezwaar wordt 
gemaakt;

10. merkt op dat deze tijdelijke bepaling bedoeld is om het verkeer van persoonsgegevens 
mogelijk te blijven maken terwijl de Commissie haar beoordeling van de adequaatheid 
van het beschermingsniveau van het juridisch kader van het VK inzake 
gegevensbescherming afrondt en dienovereenkomstig de relevante besluiten goedkeurt; 
heeft echter sterke twijfel of deze tijdelijke regeling in het vereiste niveau van 
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bescherming voor de naar het VK doorgegeven persoonsgegevens zal voorzien, 
aangezien hierbij wordt uitgegaan van de veronderstelling dat de momenteel vigerende 
VK-wetgeving inzake gegevensbescherming uniale wetgeving inzake 
gegevensbescherming adequaat en correct heeft uitgevoerd, met name 
Verordening (EU) 2016/679 (de AVG) en Richtlijn (EU) 2016/680 (de richtlijn 
wetshandhaving), en dat het VK nu hetzelfde niveau van bescherming waarborgt zoals 
uiteengezet door de Unie; herinnert in dit opzicht aan de resoluties van februari en juni 
2020 van het Parlement, waarin wordt gewezen op de algemene en brede vrijstelling 
voor de verwerking van persoonsgegevens voor immigratiedoeleinden van de Britse 
gegevensbeschermingswet en het juridisch kader van het VK inzake de bewaring van 
elektronische telecommunicatiegegevens;

11. herinnert wat betreft de adequaatheid van het juridisch kader van het VK inzake 
gegevensbescherming eveneens aan de resoluties van februari en juni 2020 van het 
Parlement waarin wordt benadrukt dat de Commissie overeenkomstig de AVG en de 
jurisprudentie van het HvJ-EU4 het gegevensbeschermingskader van het VK pas 
adequaat kan verklaren als ze heeft aangetoond dat het VK een niveau van bescherming 
biedt dat “in grote lijnen overeenkomt” met het niveau waarin wordt voorzien in het 
EU-rechtskader, onder meer met betrekking tot verdere doorgifte aan derde landen; is 
bovendien van mening dat het juridisch kader van het VK inzake de bewaring van 
elektronische telecommunicatiegegevens niet aan de vereisten van het desbetreffende 
EU-acquis zoals uitgelegd door het HvJ-EU voldoet en momenteel dus niet voldoet aan 
de adequaatheidsvereiste; is van mening dat de algemene en brede vrijstelling voor de 
verwerking van persoonsgegevens voor immigratiedoeleinden van de Britse 
gegevensbeschermingswet en het juridisch kader van het VK inzake de bewaring van 
elektronische telecommunicatiegegevens moet worden gewijzigd voordat een geldig 
besluit waarbij het beschermingsniveau passend wordt verklaard, kan worden genomen;

12. acht het noodzakelijk dat de Commissie het juridisch kader van het VK inzake 
gegevensbescherming zorgvuldig beoordeelt, met inbegrip van de internationale 
overeenkomsten over doorgiften van persoonsgegevens, zoals de overeenkomst inzake 
gegevenstoegang tussen de VS en het VK en de bepalingen inzake 
gegevensbescherming en digitale handel in de uitgebreide economische 
partnerschapsovereenkomst tussen het VK en Japan, en bijzondere aandacht besteedt 
aan het juridisch kader van het VK op het gebied van nationale veiligheid en voor de 
verwerking van persoonsgegevens door rechtshandhavingsinstanties; herinnert eraan dat 
programma’s voor grootschalige controle waarvoor grote hoeveelheden gegevens 
worden verzameld, misschien niet adequaat zijn volgens het recht van de Unie, en 
moedigt de Commissie sterk aan in haar beoordeling rekening te houden met de 
jurisprudentie van het HvJ-EU op dit gebied, zoals de zaken Schrems I en II en Privacy 
International5, alsook met de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens; herinnert ook aan de voortdurende tekortkomingen met betrekking tot het 
Schengeninformatiesysteem (SIS) door de autoriteiten van het VK en benadrukt dat de 
Commissie er niet in is geslaagd deze tekortkomingen adequaat en tijdig met de 
autoriteiten van het VK te remediëren; wijst erop dat deze tekortkomingen, ondanks het 

4 Arrest van 6 oktober 2015, C-362/14, Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner, 
ECLI:EU:C:2015:650.
5 Arrest van 6 oktober 2020, C-623/17, Privacy International/Secretary of State for Foreign and Commonwealth 
Affairs e.a., ECLI:EU:C:2020:790.
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feit dat de handels- en samenwerkingsovereenkomst niet in toegang tot het SIS voorziet, 
hebben aangetoond dat gegevens van EU-burgers niet aan de autoriteiten van het VK 
konden worden toevertrouwd toen het nog een lidstaat was en dat het VK daarom deze 
problemen dringend moet oplossen en moet aantonen dat de op grond van deze 
overeenkomst verleende samenwerking inzake rechtshandhaving aan het VK kan 
worden toevertrouwd; benadrukt dat een besluit waarbij het beschermingsniveau 
passend wordt verklaard, niet mag worden genomen zolang deze tekortkomingen niet 
zijn weggewerkt;

13. verzoekt de Commissie te waarborgen dat het VK de in dit advies genoemde problemen 
heeft opgelost alvorens de VK-wetgeving inzake gegevensbescherming adequaat te 
beschouwen overeenkomstig het recht van de Unie zoals uitgelegd door het HvJ-EU6; 
verzoekt ook het Europees Comité voor gegevensbescherming en de Europese 
Toezichthouder voor gegevensbescherming om advies te vragen en hen te voorzien van 
alle relevante informatie en passende termijnen om hun rol te vervullen; pleit er krachtig 
voor dat de Unie, indien het juridisch kader van het VK inzake gegevensbescherming 
niet aan de voorwaarden voldoet voor vaststelling van een besluit waarbij het 
beschermingsniveau passend wordt verklaard, moet wijzen op de noodzaak gebruik te 
maken van de alternatieve juridische mechanismen waarin uniale wetgeving inzake 
gegevensbescherming wat betreft internationale doorgiften voorziet;

14. roept bovendien de gegevensbeschermingsautoriteiten van de lidstaten op de toepassing 
van de tijdelijke regeling en eventuele daaropvolgende stappen proactief te volgen, 
teneinde bij te dragen aan de voortdurende eerbiediging van de rechten van in de Unie 
wonende betrokkenen;

Samenwerking inzake rechtshandhaving en justitie in strafzaken
15. is ingenomen met het feit dat samenwerking inzake rechtshandhaving en justitie in 

strafzaken is opgenomen in één enkele overeenkomst inzake de toekomstige 
betrekkingen tussen de EU en het VK, zoals beklemtoond in de resolutie van het 
Parlement van 12 februari 2020; neemt kennis van het feit dat een gemeenschappelijke 
overeenkomst inzake de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK is bereikt op 
het gebied van uitwisseling van gegevens betreffende DNA, vingerafdrukken en 
voertuigregistratie, doorgifte en verwerking van persoonsgegevens van passagiers 
(PNR), samenwerking inzake operationele informatie, samenwerking met Europol en 
Eurojust, overlevering, wederzijdse bijstand, uitwisseling van gegevens uit het 
strafregister, bestrijding van het witwassen van geld en het voorkomen van 
terrorismefinanciering, bevriezing en confiscatie, samen met een specifieke clausule 
voor opzegging en opschorting en een specifiek mechanisme voor 
geschillenbeslechting, alsook verbeterde samenwerking inzake terrorismebestrijding 
(artikel COMPROV.9) waarin wordt bepaald dat “[de] Partijen [samenwerken] op 

6 Arrest van 6 oktober 2015, C-362/14, Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner, 
ECLI:EU:C:2015:650; advies 1/15 van 26 juli 2017, PNR Canada, ECLI:EU:C:2017:592; arrest van 8 april 
2014, gevoegde zaken C-293/12 en C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd/Minister for Communications, Marine 
and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Commissioner of the Garda Síochána 
Ireland, EU:C:2014:238; arrest van 21 december 2016, gevoegde zaken C-203/15 en C-698/15, Tele2 Sverige 
AB/Post- och telestyrelsen en Secretary of State for the Home Department/Tom Watson e.a., 
ECLI:EU:C:2016:970; arrest van 6 oktober 2020, gevoegde zaken C-511/18, C-512/18, C-520/18, La 
Quadrature du Net e.a./Premier ministre e.a., ECLI:EU:C:2020:791; en arrest van 6 oktober 2020, C-623/17, 
Privacy International/Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs e.a., ECLI:EU:C:2020:790.
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bilateraal, regionaal en internationaal niveau om daden van terrorisme in al zijn vormen 
en uitingen te voorkomen en te bestrijden overeenkomstig het internationale recht, met 
inbegrip van, indien van toepassing, internationale overeenkomsten ter bestrijding van 
terrorisme, het internationaal humanitair recht en het internationaal recht inzake de 
mensenrechten, en overeenkomstig de beginselen van het Handvest van de Verenigde 
Naties”; is van oordeel dat de handels- en samenwerkingsovereenkomst de nodige 
grondslag verschaft voor het voortzetten van de samenwerking op het gebied van 
rechtshandhaving en justitie in strafzaken met het VK in het licht van diens nieuwe 
status als een derde niet-Schengen-land waarop vrij verkeer niet van toepassing is;

16. merkt op dat in de handels- en samenwerkingsovereenkomst wederzijdse samenwerking 
wordt vastgesteld tussen de bevoegde rechtshandhavingsinstanties van het VK en de 
lidstaten ten aanzien van de geautomatiseerde doorgifte van alle soorten gegevens uit 
hoofde van het juridisch kader van Prüm (DNA-profielen, dactyloscopische gegevens 
en bepaalde binnenlandse voertuigregistratiegegevens); geeft aan dat dit de eerste 
internationale EU-overeenkomst is die in de uitwisseling van deze gevoelige gegevens 
met een derde land voorziet; is ingenomen met het feit dat de Partijen bij de handels- en 
samenwerkingsovereenkomst zich hebben verbonden tot het uitwisselen van informatie 
over alle binnenlands beschikbare DNA- en dactyloscopische gegevens, met inbegrip 
van de gegevens van veroordeelde en verdachte personen, zoals de Commissie 
burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken heeft verzocht in de toelichting bij 
haar verslag A9-0100/2020 over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad 
betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische 
gegevens in het Verenigd Koninkrijk, waarover het Parlement is geraadpleegd7; wijst 
erop dat het VK, toen het nog een lidstaat was, niet deelnam aan de automatische 
doorgifte van voertuigregistratiegegevens volgens het recht van de Unie, en betreurt het 
feit dat een dergelijke uitwisseling met het VK in zijn status als derde land uit hoofde 
van de handels- en samenwerkingsovereenkomst is overeengekomen zonder dat het 
Parlement hierover is geraadpleegd; dringt erop aan dat het Parlement naar behoren 
wordt geïnformeerd over de uitkomst van de evaluatie die overeenkomstig 
artikel LAW.PRUM.18 (Ex-ante-evaluatie) moet worden uitgevoerd; wijst op de 
gevoeligheid van de uitgewisselde gegevens en de noodzaak een hoog niveau van 
gegevensbescherming te waarborgen; neemt voorts kennis van het feit dat in de 
handels- en samenwerkingsovereenkomst een procedure wordt vastgesteld voor de 
wijziging van deze titel met het oog op mogelijke toekomstige wijzigingen aan het 
juridisch kader van Prüm van de Unie (artikel LAW.PRUM.19, lid 1);

17. neemt kennis van de regelingen tot vaststelling van wederzijdse samenwerking wat 
betreft de uitwisseling en verwerking van PNR-gegevens en een rechtsgrondslag voor 
de doorgifte van gegevens door luchtvaartmaatschappijen die vluchten uitvoeren tussen 
de EU en het VK; is ingenomen met het feit dat deze regelingen de meest recente 
jurisprudentie van het HvJ-EU op dit gebied weerspiegelen en extra waarborgen 
bevatten vergeleken met bestaande overeenkomsten met andere derde landen; herinnert 
eraan dat Richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 
2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het 
voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en 

7 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0068.
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ernstige criminaliteit8 momenteel in drie zaken voor het HvJ-EU rechterlijk wordt 
getoetst vanwege mogelijke niet-gerechtvaardigde aantasting van de fundamentele 
rechten op privacy en gegevensbescherming9; is echter bezorgd dat 
artikel LAW.PNR.20 (Gebruiksdoeleinden van PNR-gegevens) een gebruik van PNR-
gegevens voor speciale doeleinden invoert dat alleen op het VK van toepassing is – 
risico op overlijden of ernstige verwonding of een aanzienlijk risico voor de 
volksgezondheid – dat niet in overeenstemming is met de uitwisseling van PNR-
gegevens tussen de lidstaten en niet voldoet aan het beginsel van wederkerigheid tussen 
landen; betreurt bovendien het feit dat volgens artikel LAW.PNR.28 (Bewaring van 
PNR-gegevens) het Verenigd Koninkrijk mag afwijken van zijn verplichting de PNR-
gegevens van passagiers na hun vertrek uit het land te wissen als uit een 
risicobeoordeling blijkt dat het nodig is dergelijke PNR-gegevens te bewaren, en dit 
tijdelijk mag doen gedurende een overgangsperiode van één jaar, die met nog een jaar 
mag worden verlengd, hetgeen kan leiden tot een situatie waarin het VK de gegevens 
van reizigers die niet voor rechtshandhavingsdoeleinden nodig zijn, voor een periode 
van drie jaar kan bewaren voordat de verplichting tot wissen van toepassing wordt;

18. wijst erop dat titel IV over samenwerking inzake operationele informatie niet voorziet 
in toegang tot de SIS-databank, waarop het Parlement in zijn eerdere resoluties had 
aangedrongen; benadrukt dat samenwerking op dit gebied bepalingen behelst over de 
uitwisseling van informatie tussen rechtshandhavingsinstanties over gezochte of 
vermiste personen en over voorwerpen voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en 
vervolgen van strafbare feiten en de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties, het 
voorkomen van bedreigingen voor de openbare veiligheid en het voorkomen en 
bestrijden van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, alsook een 
bepaling die voorziet in het gebruik van een beveiligd communicatiekanaal voor 
uitwisseling van informatie via Europol, hetgeen informatie-uitwisseling met het VK zal 
vergemakkelijken; wijst erop dat deze titel van de handels- en 
samenwerkingsovereenkomst voorziet in de sluiting van bilaterale overeenkomsten 
tussen het VK en de lidstaten mits de lidstaten in overeenstemming met het recht van de 
Unie handelen; benadrukt dat het van belang is dat de lidstaten in hun betrekkingen met 
het VK op het gebied van samenwerking inzake rechtshandhaving en justitie een 
uniforme en transparante benadering volgen;

19. is ingenomen met het feit dat de handels- en samenwerkingsovereenkomst voorziet in 
nauwe samenwerking tussen het VK en Europol en Eurojust, wat zowel het VK als de 
lidstaten ten goede zou komen, aangezien het VK vanwege zijn geografische nabijheid 
en omvang een belangrijke strategische partner van de EU zal blijven in de strijd tegen 
grensoverschrijdende georganiseerde misdaad en in de bestrijding van 
gemeenschappelijke veiligheidsbedreigingen; beklemtoont in deze context dat de 
handels- en samenwerkingsovereenkomst voorziet in de snelst mogelijke uitwisseling 
van informatie tussen een derde land en Europol; merkt op dat de handels- en 
samenwerkingsovereenkomst zal worden aangevuld met tussen Europol en Eurojust en 
het VK overeen te komen werk- en administratieve regelingen; roept de partijen in dit 
opzicht op te streven naar nauwe samenwerking, terwijl tegelijkertijd de technische en 
juridische beperkingen van een dergelijke samenwerking alsook fundamentele rechten 

8 PB L 119 van 4.5.2016, blz. 132.
9 Zie zaak C-817/19, Ligue des droits humains/Conseil des ministres.
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worden geëerbiedigd; onderstreept dat de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en 
binnenlandse zaken dit proces en de relevante aspecten van praktische samenwerking 
aan de hand van haar toezichtsbevoegdheden ten aanzien van beide EU-agentschappen 
nauwlettend zal blijven monitoren; is bezorgd dat de handels- en 
samenwerkingsovereenkomst het VK in staat stelt om niet alleen voor de in de 
Europolverordening bepaalde verwerkingsdoeleinden persoonsgegevens aan Europol 
door te geven, maar ook voor andere doeleinden dan die waarvoor zij zijn verstrekt 
indien toegestaan door de doorgevende bevoegde autoriteit; neemt kennis van het feit 
dat de doorgifte van persoonsgegevens aan Europol mag worden verwerkt in verband 
met slachtoffers van een strafbaar feit, getuigen of andere personen die informatie 
kunnen verstrekken over strafbare feiten, en betreurt het feit dat in de handels- en 
samenwerkingsovereenkomst geen nauwkeurigere definitie van de categorie “andere 
personen” wordt gegeven; is bezorgd over het feit dat Europol persoonsgegevens van 
niet-verdachten kan uitwisselen;

20. is ingenomen met het feit dat de handels- en samenwerkingsovereenkomst bepalingen 
over een overleveringsprocedure en over de bestrijding van witwassen en van 
terrorismefinanciering bevat, die de grondslagen kunnen leggen voor een zo nauw 
mogelijke samenwerking op het gebied van justitie in strafzaken met het VK als derde 
land; is tevreden dat overeenstemming is bereikt over de overleveringsprocedure, 
waarmee een nauwere en doeltreffendere samenwerking mogelijk wordt gemaakt dan 
wanneer het Europees Verdrag betreffende uitlevering van de Raad van Europa als 
grondslag was gebruikt;

21. prijst de inspanningen die zijn geleverd om het Europees Verdrag inzake wederzijdse 
rechtshulp in strafzaken aan te vullen met specifieke bepalingen om doeltreffendere 
samenwerking tussen de justitiële autoriteiten in strafzaken van de lidstaten en het VK 
te waarborgen; is ingenomen met de opneming van een alomvattende definitie van 
“uiteindelijk begunstigde” in de titel van de handels- en samenwerkingsovereenkomst 
over bestrijding van witwassen; is ingenomen met het feit dat de Partijen ook zijn 
overeengekomen bepalingen over bevriezing en confiscatie in de handels- en 
samenwerkingsovereenkomst op te nemen, waardoor nauwere samenwerking mogelijk 
wordt gemaakt dan die voorzien uit hoofde van de betrokken instrumenten van de Raad 
van Europa;

Asiel, migratie en grensbeheer
22. herinnert aan zijn standpunt in de resoluties van februari en juni 2020 ten aanzien van 

toekomstige samenwerking inzake asiel- en migratiebeleid tussen het VK en de 
lidstaten, waarbij het benadrukt dat in een dergelijke samenwerking ten minste 
regelingen moeten worden opgenomen ter bevordering van veilige en legale kanalen 
voor toegang tot internationale bescherming, onder meer via gezinshereniging, gezien 
het feit dat gezinshereniging belangrijk blijft voor asielzoekers die verblijven in het VK 
en een gezin hebben binnen de grenzen van de EU, en het de goedkeuring aanmoedigt 
van een plan voor gezinshereniging, dat na de overgangsperiode in werking moet 
treden, ter voorkoming van hiaten met negatieve praktische gevolgen voor de 
betrokkenen en met humanitaire gevolgen en om het recht te eerbiedigen van 
asielzoekers op een gezinsleven, overeenkomstig artikel 8 van het EVRM; betreurt 
daarom het feit dat, hoewel samenwerking inzake de aanpak van illegale migratie in de 
herziene politieke verklaring was opgenomen en wat asiel betreft de Commissie 



RR\1229749NL.docx 77/90 PE663.189v03-00

NL

verlangde dat de Raad haar een mandaat verschafte overeenkomstig haar verklaring 
betreffende asiel10 naar aanleiding van de relevante voorstellen van het VK, het 
vooruitzicht van EU-samenwerking met het VK op het gebied van asiel, migratie en 
grensbeheer – een terrein waar de Unie bevoegd is te handelen en dat betrekking heeft 
op de rechten van de meest kwetsbare personen – geen werkelijkheid is geworden en 
dat dit terrein van EU-beleid nu aan bilaterale samenwerking is overgelaten, ook in het 
licht van de gezamenlijke politieke verklaring betreffende asiel en terugkeer; benadrukt 
opnieuw dat het van belang is dat de lidstaten in hun betrekkingen met het VK op het 
gebied van migratie een uniforme en transparante benadering ten aanzien van het VK 
volgen; roept de Commissie op de wijze waarop de lidstaten de relevante wetgeving van 
de Unie in hun betrekkingen met het VK toepassen, te volgen en er regelmatig verslag 
over uit te brengen aan de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken alsook een samenhangende toepassing te waarborgen; herinnert de lidstaten en 
het VK aan hun verplichting alle kinderen op hun grondgebied te beschermen, ongeacht 
hun status, relatie of familiebanden, inclusief niet-begeleide minderjarigen, en de 
toegang van alle kinderen tot hun recht op bescherming, gezinsleven en welzijn in hun 
belang te garanderen, overeenkomstig het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de 
rechten van het kind (VRK) van 2 september 1990; is ingenomen met de unilaterale 
maatregelen van het VK om ervoor te zorgen dat onverwerkte aanvragen voor 
overplaatsing naar het VK voor gezinshereniging na 1 januari 2021 zullen worden 
blijven verwerkt (the Immigration, Nationality and Asylum (EU Exit) Regulations 
2019, SI 2019/745, Schedule 2, Part 3, paragraph 9); roept op tot de vlotte sluiting van 
een overeenkomst tussen de EU en het VK om de Dublinverordening te vervangen en 
kwesties zoals gezinshereniging voor asielzoekers of vluchtelingen en hervestigings- of 
overnameregelingen aan te pakken; verzoekt de Commissie voorts bij te dragen aan de 
ontwikkeling van veilige en legale migratiekanalen en -regelingen tussen de EU en het 
VK; benadrukt in deze context dat van de lidstaten met een externe land- of zeegrens – 
ontstaan als gevolg van het vertrek van het VK uit de EU – niet kan worden verwacht 
dat zij als grenspolitie namens het VK optreden; merkt op dat de handels- en 
samenwerkingsovereenkomst niet voorziet in toekomstige samenwerking tussen het 
Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) en de grenswacht van het VK en 
verzoekt om verduidelijking van de voorwaarden voor een dergelijke samenwerking 
tussen het VK als derde land en Frontex via, op z’n minst, toekomstige werkregelingen 
of statusovereenkomsten; benadrukt dat een dergelijke samenwerking moet voldoen aan 
het recht van de Unie en het internationale recht, dat van toepassing blijft op de grens 
tussen het VK en de EU, waaronder de eerbiediging van mensenrechten en 
fundamentele vrijheden;

Burgerrechten en mobiliteit
23. wijst erop dat het van cruciaal belang is dat de onderhandelingen tussen de twee Partijen 

gericht zijn op volledige voortzetting van de rechten van burgers en de rechten van hun 
gezinsleden van beide Partijen en dat de verblijfsregelingen van zowel het VK als de 
lidstaten gebruiksvriendelijk, transparant en gratis moeten zijn, teneinde het proces te 
vergemakkelijken; herinnert aan zijn resoluties van februari en juni 2020 en wijst er 
nogmaals op dat bepalingen over de rechten van burgers, waaronder het recht van vrij 
verkeer voor onderdanen van het VK in de EU op basis van wederkerigheid, in de tekst 

10 Verklaring van de Commissie betreffende asiel, bijlage D bij het besluit van de Raad waarbij machtiging 
wordt verleend tot het openen van onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk.
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van een toekomstige internationale overeenkomst tussen de EU en het VK hadden 
moeten worden opgenomen en daar een fundamenteel en integraal onderdeel van 
hadden moeten uitmaken; wijst nogmaals op zijn aandringen dat toekomstige 
mobiliteitsregelingen op non-discriminatie tussen de lidstaten en op volledige 
wederkerigheid moeten zijn gebaseerd; blijft bezorgd over de situatie van 
grensarbeiders en herinnert eraan dat hun rechten onverwijld moeten worden 
veiliggesteld; roept het Verenigd Koninkrijk op niet te discrimineren tussen EU-burgers 
op grond van hun nationaliteit, noch wat betreft registratie in de EU-vestigingsregeling, 
noch met betrekking tot kwesties op het gebied van mobiliteit en visa, en geen 
discriminerende visumprijzen op onderdanen van lidstaten toe te passen; verzoekt de 
Commissie het beginsel van wederkerigheid strikt te handhaven;

24. neemt in dit opzicht kennis van het werk van het gespecialiseerd Comité Burgerrechten 
en meer in het bijzonder van zijn twee gezamenlijke verslagen over de 
tenuitvoerlegging van verblijfsrechten; verzoekt de Commissie regelmatig verslag uit te 
brengen aan de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken over de 
tenuitvoerlegging van deel twee van het terugtrekkingsakkoord, met name aangezien de 
termijnen voor het aanvragen van de relevante regelingen van het VK en de lidstaten in 
juni dan wel in december 2021 verstrijken en verschillende tekortkomingen en 
vertragingen zijn vastgesteld; is bezorgd over de gevolgen voor burgers als de relevante 
termijnen niet worden nagekomen; herinnert eraan dat het Goede Vrijdagakkoord in al 
zijn onderdelen volledig moet worden nageleefd zoals vermeld in het 
terugtrekkingsakkoord, en dringt er bij de VK-autoriteiten op aan te waarborgen dat de 
rechten van burgers in Noord-Ierland niet worden ingeperkt; is ingenomen met de 
bepalingen inzake visa voor korte bezoeken, met name de verbintenis van beide Partijen 
om te voorzien in visumvrij reizen voor korte bezoeken en de opneming van een non-
discriminatieclausule tussen de lidstaten ingeval het VK besluit onderdanen van een 
lidstaat een visumplicht voor korte bezoeken op te leggen (artikel VSTV.1, leden 1 en 
2); betreurt het feit dat het beginsel van het vrije verkeer van personen tussen de EU en 
het VK niet meer van toepassing is, en is teleurgesteld over de beperkte inhoud van de 
handels- en samenwerkingsovereenkomst op het gebied van mobiliteit buiten het 
terugtrekkingsakkoord, als gevolg van het gebrek aan engagement van de kant van het 
VK;

°

° °

25. verzoekt daarom de Commissie buitenlandse zaken en de Commissie internationale 
handel, als bevoegde commissies, het Parlement aan te bevelen zijn goedkeuring te 
hechten aan het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de handels- 
en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap 
voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en 
Noord-Ierland, anderzijds (COM(2020)0856 – 2020/0382(NLE)).
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BRIEF VAN DE COMMISSIE CONSTITUTIONELE ZAKEN

De heer David McAllister
Voorzitter
Commissie buitenlandse zaken
BRUSSEL

De heer Bernd Lange
Voorzitter
Commissie internationale handel
BRUSSEL

Betreft: Advies over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, 
namens de Unie, van de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de 
Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en 
het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds, en 
van de overeenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk van 
Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake beveiligingsprocedures voor de 
uitwisseling en bescherming van gerubriceerde gegevens (COM(2020)0856 – 
2020/0382(NLE))

Geachte voorzitters,

Ik heb het genoegen u te mogen meedelen dat de Commissie constitutionele zaken (AFCO), 
naar aanleiding van de beslissing van de Conferentie van voorzitters van 26 november 2020, 
op 27 januari 2021 heeft besloten om een advies uit te brengen in de vorm van een brief aan 
de Commissie buitenlandse zaken en de Commissie internationale handel over voornoemde 
procedure, overeenkomstig artikel 56, lid 1, van het Reglement.

Onze commissie heeft dit advies goedgekeurd tijdens de vergadering van 4 februari 20211, 
nadat was besloten om de voornoemde commissies, als bevoegde commissies, te verzoeken 
om de volgende suggesties in hun ontwerpaanbeveling op te nemen.

Bij deze doe ik u derhalve het advies van de Commissie AFCO toekomen, waarin de kwesties 
worden behandeld die onder de bevoegdheden van de Commissie AFCO vallen, en in het 
bijzonder de institutionele en governancebepalingen van de handel- en 
samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK.

1 Bij de eindstemming aanwezige leden: Antonio Tajani (voorzitter), Gabriele Bischoff (ondervoorzitter), 
Charles Goerens (ondervoorzitter), Giuliano Pisapia (ondervoorzitter), Damian Boeselager, Geert Bourgeois, 
Fabio Massimo Castaldo, Leila Chaibi, Gwendoline Delbos-Corfield, Daniel Freund, Esteban González Pons, 
Sandro Gozi, Brice Hortefeux, Laura Huhtasaari, Juan Fernando López Aguilar (voor Włodzimierz 
Cimoszewicz), Maite Pagazaurtundúa (voor Pascal Durand), Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec 
Ruiz Devesa, Jacek Saryusz-Wolski, Helmut Scholz, Pedro Silva Pereira, László Trócsányi, Mihai Tudose, Guy 
Verhofstadt, Loránt Vincze, Rainer Wieland.
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Hoogachtend,

Antonio Tajani

SUGGESTIES

Algemene opmerkingen

Op 24 december 2020 hebben de onderhandelaars van de EU en het VK de onderhandelingen 
over een handels- en samenwerkingsovereenkomst afgesloten. De handels- en 
samenwerkingsovereenkomst, de overeenkomst betreffende beveiligingsprocedures voor de 
uitwisseling en bescherming van gerubriceerde gegevens en Besluit (EU) 2020/2252 van de 
Raad van 29 december 20202 betreffende de ondertekening van beide overeenkomsten, zijn 
op 31 december 2020 bekendgemaakt in het Publicatieblad (L 444).

De sluiting van de handels- en samenwerkingsovereenkomst met het VK moet worden 
verwelkomd, aangezien zij het resultaat is van de vastberadenheid van de Unie om 
betrekkingen met het VK tot stand te brengen die zo nauw zijn als mogelijk is met een 
buurland dat veel gemeenschappelijke belangen met de EU deelt. De sluiting van de handels- 
en samenwerkingsovereenkomst is in het belang van zowel de EU als het VK en van de 
burgers, consumenten en ondernemingen van beide Partijen.

Het Parlement heeft zijn standpunt over de beginselen en doelstellingen van de 
onderhandelingen over een toekomstig partnerschap duidelijk gemaakt, met name in zijn 
resolutie van 12 februari 2020 over het voorgestelde mandaat voor onderhandelingen over een 
nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland3 en 
in zijn aanbeveling van 18 juni 2020 betreffende de onderhandelingen voor een nieuw 
partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland4.

Voorlopige toepassing van de overeenkomst

In artikel FINPROV.11, lid 2, (inwerkingtreding en voorlopige toepassing) van de handels- en 
samenwerkingsovereenkomst is bepaald dat de Partijen overeenkomen de overeenkomst 

2 Besluit (EU) 2020/2252 van de Raad van 29 december 2020 betreffende de ondertekening, namens de Unie, en 
betreffende de voorlopige toepassing van de Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie 
en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië 
en Noord-Ierland, anderzijds, en van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk van 
Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake beveiligingsprocedures voor de uitwisseling en bescherming van 
gerubriceerde gegevens (PB L 444 van 31.12.2020, blz. 2).
3 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0033.
4 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0152.
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voorlopig toe te passen met ingang van 1 januari 2021 tot en met 28 februari 2021, of tot een 
andere door de Partnerschapsraad vastgestelde datum.

Zoals de Conferentie van voorzitter van het Parlement op 28 december 2020 heeft verklaard, 
was het besluit inzake de voorlopige toepassing uitsluitend vastgesteld vanwege de unieke, 
specifieke omstandigheden waarin de overeenkomst werd gesloten, aangezien het 
onvermijdelijk was geworden om de verstoring voor burgers en ondernemingen te beperken 
en de chaos van een scenario zonder overeenkomst te voorkomen. De Commissie AFCO 
onderstreept, net zoals de Conferentie van voorzitters, dat deze specifieke voorlopige 
toepassing geen precedent mag scheppen en evenmin mag dienen om de bestaande 
verbintenissen van de EU-instellingen opnieuw te openen, en dat zij niet als blauwdruk mag 
gelden voor toekomstige goedkeuringsprocedures.

Wij betreuren dat de tijd die het Parlement heeft gekregen om de handels- en 
samenwerkingsovereenkomst te toetsen ontoereikend is voor de grondige parlementaire 
toetsing van een overeenkomst van dergelijke aard en complexiteit. Wij spreken voorts onze 
bezorgdheid uit over het feit dat het naar alle waarschijnlijkheid onmogelijk zal zijn om de 
overeenkomst in 24 officiële talen te vertalen vóór het verstrijken van de periode van 
voorlopige toepassing, wat er mogelijk toe zal leiden dat de Raad het Besluit betreffende de 
sluiting van de handels- en samenwerkingsovereenkomst niet meteen na de stemming over 
goedkeuring in het Parlement op 23 februari 2020 kan vaststellen. 

Het Parlement heeft in zijn resolutie en zijn uitwisselingen met de Commissie voortdurend 
gewezen op het belang van haar controletaak in de goedkeuringsprocedure en van de 
noodzaak volledig betrokken te zijn bij alle fasen van de onderhandelingsprocedure voor de 
handels- en samenwerkingsovereenkomst met het VK, in overeenstemming met de Verdragen 
en met de relevante jurisprudentie van het Hof van Justitie. Er zij ook gewezen op de eerdere 
verbintenissen van de Commissie in dit verband.

Eén governancesysteem – de rol van het Parlement

Wij zijn ingenomen met de vaststelling, zoals aanbevolen door het Parlement in eerdere 
resoluties, van één governancesysteem als overkoepelend kader voor alle betrekkingen met 
het VK, dat van toepassing is op het gezamenlijke voortdurende toezicht en beheer van de 
handels- en samenwerkingsovereenkomst en eventuele aanvullende overeenkomsten. 
Desalniettemin betreuren wij de complexiteit van dit systeem, dat een breed scala van diverse 
governancemechanismen en geschillenbeslechtingsregelingen omvat.

In zijn resolutie van 12 februari 2020 heeft het Parlement benadrukt dat het ontwerp van de 
governanceregelingen in verhouding moet staan tot de aard, de reikwijdte en de diepgang van 
de toekomstige betrekkingen en dat er rekening bij moet worden gehouden met het niveau van 
interconnectie, samenwerking en nabijheid tussen de Partijen, waarbij moet worden gezorgd 
voor een doeltreffende en efficiënte toepassing van het gehele toekomstige akkoord. In een 
Unie die gebaseerd is op het beginsel van democratie, en gezien de diepte en breedte van de 
handels- en samenwerkingsovereenkomst, die geen standaardhandels- en -
samenwerkingsovereenkomst is, is de rol van het Parlement bij de uitvoering des te 
relevanter, en moet die rol verder worden versterkt.
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Het Parlement heeft bovendien voortdurend gewezen op zijn rechten om te worden betrokken 
bij en volledig te worden geïnformeerd over alle fasen van de uitvoering van een eventuele 
handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK, met inbegrip van de 
evaluatie van een dergelijke overeenkomst. Daarom heeft het Parlement in zijn resolutie van 
12 februari 2020 ook onderstreept dat voor vertegenwoordigers van de EU in een 
bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor het toezicht op de uitvoering van de handels- en 
samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK passende mechanismen moeten gelden 
voor de aflegging van verantwoording, met betrokkenheid van het Europees Parlement.

Noch de bepalingen van de handels- en samenwerkingsovereenkomst inzake governance, 
noch Besluit (EU) 2020/2252 van de Raad van 29 december 2020 komen echter ook maar in 
de buurt van die vereisten en eisen ten aanzien van de betrokkenheid van het Parlement bij de 
governancestructuren en -mechanismen. De bepalingen van de overeenkomst op het gebied 
van parlementaire controle en toezicht zijn duidelijk ontoereikend.

In Besluit (EU) 2020/2252 van de Raad is bepaald dat de Commissie ervoor zorgt dat de Raad 
alle met om het even welke vergadering van gemengde organen van de Overeenkomst en met 
om het even welke via de schriftelijke procedure vast te stellen handelingen verband 
houdende informatie en documenten ruimschoots vóór de aanvang van de desbetreffende 
vergadering of schriftelijke procedure ontvangt. Hoewel de handels- en 
samenwerkingsovereenkomst als “enkel EU”-overeenkomst is gesloten, hetgeen een 
versterkte rol voor het Parlement zou moeten rechtvaardigen, wordt het Parlement slechts “in 
staat gesteld om gedurende het gehele proces overeenkomstig de Verdragen zijn institutionele 
prerogatieven ten volle uit te oefenen” (artikel 2, lid 3, van Besluit (EU) 2020/2252 van de 
Raad), terwijl de lidstaten automatisch het recht hebben om deel te nemen aan de delegaties 
bij vergaderingen van de Partnerschapsraad en andere gemengde organen (artikel 2, lid 1, 
tweede alinea, van Besluit (EU) 2020/2252 van de Raad). 

Overeenkomstig Besluit (EU) 2020/2252 van de Raad heeft de handels- en 
samenwerkingsovereenkomst een uitzonderlijke en unieke aard, die bestaat in een brede 
overeenkomst met een land dat zich heeft teruggetrokken uit de Unie. Die unieke aard en het 
beginsel van loyale samenwerking tussen instellingen zoals erkend in overweging 11 van dit 
Raadsbesluit vereisen dat het Parlement daadwerkelijk wordt betrokken bij de uitvoering van 
een overeenkomst waarbij verregaande bevoegdheden worden toegekend aan de gemengde 
organen die erbij in het leven worden geroepen.

Teneinde de rol van het Parlement als medewetgever en zijn controlerechten te eerbiedigen, 
verzoeken wij daarom om een gedetailleerde en eenduidige verbintenis van de Commissie via 
een interinstitutionele overeenkomst waarin is voorzien in:

 de volledige betrokkenheid van het Parlement bij de voorbereiding van de EU-
standpunten inzake wijziging van de handels- en samenwerkingsovereenkomst die 
door de Partnerschapsraad zullen worden vastgesteld;

 de tijdige verstrekking van diepgaande informatie vóór en na alle besluiten van 
gemengde organen uit hoofde van de handels- en samenwerkingsovereenkomst;

 de goedkeuring door het Parlement van alle besluiten die een aanzienlijke wijziging 
van de handels- en samenwerkingsovereenkomst inhouden, in overeenstemming met 
artikel 218 VWEU, of die betrekking hebben op de schorsing en beëindiging van 
verplichtingen en andere maatregelen uit hoofde van de handels- en 
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samenwerkingsovereenkomst wanneer deze aangelegenheden betreffen die onder de 
bevoegdheden van het Parlement krachtens de Verdragen vallen, zoals het verzekeren 
van eerlijke mededingingsvoorwaarden;

 een verbintenis van de Commissie om via de instrumenten waarover zij beschikt 
maatregelen te nemen wanneer het Parlement inbreuken op de handels- en 
samenwerkingsovereenkomst vaststelt, en wanneer de Commissie het standpunt van 
het Parlement niet volgt, uit te leggen waarom dat zij dat niet doet;

 de deelname van vertegenwoordigers van het Parlement in EU-delegaties aan 
vergaderingen van de Partnerschapsraad en van andere gemende organen die zijn 
opgericht uit hoofde van de handels- en samenwerkingsovereenkomst.

Wij roepen de Commissie er daarom toe op om plechtig te bevestigen dat zij vastberaden is 
ervoor te zorgen dat het Parlement onmiddellijk en volledig op de hoogte wordt gehouden, in 
overeenstemming met artikel 218, lid 10, VWEU, over de werkzaamheden van de 
Partnerschapsraad en de bij de handels- en samenwerkingsovereenkomst ingestelde 
gespecialiseerde comités. Wij benadrukken dat het Parlement op gelijke voet met de Raad 
moet worden geïnformeerd om zijn institutionele prerogatieven ten volle te kunnen 
uitoefenen.

Eén governancesysteem – specifieke institutionele bepalingen

Er moet worden verwezen naar specifieke governancebepalingen, zoals artikel INST.5 
(parlementaire samenwerking) van de handels- en samenwerkingsovereenkomst, waarin is 
voorzien in de mogelijkheid voor het Europees Parlement en het Britse parlement om een 
Parlementaire Partnerschapsassemblee op te richten. Zoals vermeld in de aanbeveling van het 
Parlement van 18 juni 2020 zijn wij verheugd over dit voorstel, maar betreuren wij ten zeerste 
dat dit geen bindende bepaling is. AFCO herhaalt haar verbintenis tot parlementaire 
samenwerking met het Britse parlement in aangelegenheden die verband houden met de 
uitvoering van de handels- en samenwerkingsovereenkomst, zoals reeds aangegeven in de 
brief van 21 januari 2021 van voorzitter Sassoli aan Sir Lindsay Hoyle, voorzitter van het 
Britse Lagerhuis.

Bovendien kan de Parlementaire Partnerschapsassemblee overeenkomstig artikel INST.5 van 
de handels- en samenwerkingsovereenkomst informatie opvragen bij de Partnerschapsraad en 
moet hij worden ingelicht over de besluiten en aanbevelingen van de Partnerschapsraad. De 
gespecialiseerde comités die uit hoofde van de handels- en samenwerkingsovereenkomst 
worden ingesteld, en die ruime bevoegdheden zullen hebben met betrekking tot de uitvoering 
van de overeenkomst, zijn echter niet opgenomen in deze bepaling, hetgeen ernstige 
problemen oplevert voor de transparantie over hun werking. 

Wij nemen er nota van dat de handels- en samenwerkingsovereenkomst onder de bepalingen 
valt inzake de dialoog met en raadpleging van organisaties uit het maatschappelijk 
middenveld, onder meer via de oprichting van interne adviesgroepen, die regelmatig moeten 
worden geraadpleegd over kwesties die onder de handels- en samenwerkingsovereenkomst en 
eventuele aanvullende overeenkomsten vallen, en roepen daarom op tot krachtigere 
maatregelen om organisaties uit maatschappelijk middenveld te betrekken. 
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Aangezien in artikel INST.8 van de handels- en samenwerkingsovereenkomst is bepaald dat 
de Partijen het opzetten faciliteren van een Forum voor het maatschappelijk middenveld dat 
ten minste eenmaal per jaar bijeenkomt, zijn wij van mening dat het Parlement er bij de 
Commissie op moet aandringen dat zij ervoor zorgt dat de Partnerschapsraad de operationele 
richtsnoeren voor het functioneren van het forum zo snel mogelijk goedkeurt, opdat het 
maatschappelijk middenveld zich tijdig kan voorbereiden op de bijeenkomst in 2021. 

Geschillenbeslechting

In zijn resoluties heeft het Parlement erop gewezen dat het geschillenbeslechtingsmechanisme 
transparant en degelijk moet zijn, dat het moet voorzien in geleidelijke sancties en 
corrigerende maatregelen wanneer blijkt dat een van de Partijen de overeenkomst schendt en 
dat dit mechanisme moet zorgen voor doeltreffende, snel uitvoerbare oplossingen die een 
ontradend effect sorteren.

Wij zijn ingenomen met het feit dat in de handels- en samenwerkingsovereenkomst een 
bindend algemeen systeem voor geschillenbeslechting is vastgesteld, hoewel bepaalde 
gebieden buiten het toepassingsgebied van dat systeem vallen. Voor die gebieden zullen 
specifieke geschillenbeslechtings- of handhavingsmechanismen gelden, in overeenstemming 
met de gebruikelijke praktijk bij soortgelijke internationale overeenkomsten.

Wij nemen er nota van dat er voor de gebieden die zijn uitgesloten van het algemene 
geschillenbeslechtingssysteem gedifferentieerde handhavingsregelingen gelden die 
tegemoetkomen aan de verschillende behoeften, naargelang van het desbetreffende gebied. 
Het gaat onder meer om specifieke geschillenbeslechtingsmechanismen (deel drie: 
Samenwerking inzake rechtshandhaving en justitie in strafzaken), geen 
geschillenbeslechtingsmechanisme als dusdanig (hoofdstuk vijf: Belastingen, titel XI: Gelijk 
speelveld voor open en eerlijke concurrentie en duurzame ontwikkeling) of interne 
handhaving door de autoriteiten en rechtbanken van elk van de Partijen (hoofdstuk drie: 
Toezicht op subsidies, titel XI: Gelijk speelveld voor open en eerlijke mededinging en 
duurzame ontwikkeling), en corrigerende maatregelen en evenwichtsherstel, evenals 
mogelijkheden tot schorsing en beëindiging bij inbreuken op de verplichtingen door de andere 
Partij.

Wij herhalen dat het Parlement moet worden betrokken bij de voorbereiding van EU-besluiten 
inzake dergelijke maatregelen die grote gevolgen hebben voor de uitvoering van de handels- 
en samenwerkingsovereenkomst en onderstrepen met name dat het Parlement op gelijke voet 
moet worden geplaatst met de Commissie en de Raad wat het selectieproces van het 
scheidsgerecht betreft. 

De rol van het Hof van Justitie van de EU (HvJ-EU)

In zijn resoluties heeft het Parlement consequent zijn mening uitgesproken dat een 
overeenkomst tussen de EU en het VK strikt moet stroken met onder meer de beginselen van 
behoud van de autonomie van de besluitvorming en de wettelijke en justitiële orde van de EU 
en de rol van het HvJ-EU als enige instantie die het EU-recht interpreteert. In dat verband 
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heeft het Parlement verklaard dat, voor bepalingen op basis van concepten van het Unierecht, 
in de governanceregeling moet worden voorzien in verwijzing naar het HvJ-EU.

Wij betreuren dat in de handels- en samenwerkingsovereenkomst nagenoeg geen rol is 
weggelegd voor het HvJ-EU, hoewel de Partijen zich er in de politieke verklaring, waarmee 
zij beiden hebben ingestemd, toe hebben verbonden ervoor te zorgen dat het scheidsgerecht 
het HvJ-EU om een bindende uitspraak zou verzoeken wanneer er in een geschil tussen hen 
vragen zouden rijzen over de uitlegging van Unierechtelijke begrippen.

Wij begrijpen dat voor teksten van de handels- en samenwerkingsovereenkomst die nauw 
aansluiten bij Unierechtelijke begrippen niet de volledige geschillenbeslechtingsprocedure zal 
worden toegepast, om te vermijden dat het scheidsgerecht Unierecht zou moeten uitleggen – 
waaronder ook rechtshandhavings- en socialezekerheidskwesties. De uitlegging van die 
begrippen zal echter gebaseerd zijn op het gemeenschappelijke begrip van de relevante 
bepalingen, zoals overeengekomen door de gemengde organen die de uitvoering van de 
handels- en samenwerkingsovereenkomst regelen. Dat kan inderdaad problemen opleveren 
voor de uniforme uitlegging van Unierechtelijke begrippen, aangezien zaken die momenteel 
door de nationale rechters uit hoofde van het EU-recht of door het HvJ-EU worden beslecht, 
zullen moeten worden beslecht bij politiek akkoord, hetzij in de uit hoofde van de handels- en 
samenwerkingsovereenkomst ingestelde comités, hetzij door het scheidsgerecht.

In artikel COMPROV.13 is bepaald dat de handels- en samenwerkingsovereenkomst moet 
worden uitgelegd overeenkomstig de regels van het internationale publiekrecht. Aangezien er 
diverse modaliteiten gelden voor de toepassing en handhaving van de bepalingen van de 
handels- en samenwerkingsovereenkomst, onder meer via de interne autoriteiten en rechters, 
zou de samenhangende, uniforme uitlegging derhalve in het gedrang kunnen komen.

Verband met het terugtrekkingsakkoord

Wij zijn ingenomen met artikel FINPROV.2 (verhouding tot andere overeenkomsten) van de 
handels- en samenwerkingsovereenkomst, waarin de verhouding tussen de handels- en 
samenwerkingsovereenkomst en het terugtrekkingsakkoord wordt verduidelijkt.

Wij benadrukken dat het terugtrekkingsakkoord een op zichzelf staande, onafhankelijke 
overeenkomst is. Wij herhalen dat de doeltreffende en volledige uitvoering van het 
terugtrekkingsakkoord prioritair blijft. Als commissie ten principale, streeft AFCO ernaar 
nauw toezicht te houden op de uitvoering van het terugtrekkingsakkoord. Wij benadrukken 
dat het Parlement het duidelijke standpunt aanhangt dat de volledige en getrouwe uitvoering 
van het terugtrekkingsakkoord door het VK een essentiële voorwaarde is voor de toekomstige 
ontwikkeling van de betrekkingen tussen de EU en het VK, in het bijzonder wat de 
burgerrechten en het Protocol inzake Noord-Ierland betreft.

Wij herinneren eraan dat de handels- en samenwerkingsovereenkomst het pad effent voor 
betrekkingen tussen de EU en het VK van onbepaalde duur, die zich in de toekomst verder 
kunnen ontwikkelen tot een dieper en ambitieuzer partnerschap. Wij herhalen daarom dat 
goede wil en vertrouwen een essentiële rol blijven spelen in de algemene betrekkingen tussen 
de EU en het VK en absolute voorwaarden zijn om het partnerschap tussen de EU en het VK 
in de toekomst te versterken, wat in het belang van beide Partijen is.
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Conclusie

De Commissie AFCO verzoekt om een gedetailleerde, eenduidige verbintenis van de 
Commissie in de vorm van een interinstitutionele overeenkomst, waarin is voorzien in:

 de volledige betrokkenheid van het Parlement bij de voorbereiding van de EU-
standpunten inzake wijziging van de handels- en samenwerkingsovereenkomst die 
door de Partnerschapsraad zullen worden vastgesteld;

 de tijdige verstrekking van diepgaande informatie vóór en na alle besluiten van 
gemengde organen uit hoofde van de handels- en samenwerkingsovereenkomst;

 de goedkeuring door het Parlement van alle besluiten die een aanzienlijke wijziging 
van de handels- en samenwerkingsovereenkomst inhouden, overeenstemming met 
artikel 218 VWEU, of die betrekking hebben op de schorsing en beëindiging van 
verplichtingen en andere maatregelen uit hoofde van de handels- en 
samenwerkingsovereenkomst wanneer deze aangelegenheden betreffen die onder de 
bevoegdheden van het Parlement krachtens de Verdragen vallen, zoals het verzekeren 
van eerlijke mededingingsvoorwaarden;

 een verbintenis van de Commissie om via de instrumenten waarover zij beschikt 
maatregelen te nemen wanneer het Parlement inbreuken op de handels- en 
samenwerkingsovereenkomst vaststelt, en wanneer de Commissie het standpunt van 
het Parlement niet volgt, uit te leggen waarom dat zij dat niet doet;

 de deelname van vertegenwoordigers van het Parlement in EU-delegaties aan 
vergaderingen van de Partnerschapsraad en van andere gemende organen die zijn 
opgericht uit hoofde van de handels- en samenwerkingsovereenkomst. 

De Commissie AFCO is van mening dat voornoemde methoden om de betrokkenheid van het 
Parlement te verzekeren vóór het einde van de goedkeuringsprocedure in een 
interinstitutionele overeenkomst moeten worden vastgelegd, overeenkomstig artikel 148 van 
het Reglement van het Europees Parlement.

Besluit (EU) 2020/2252 van de Raad van 29 december 2020 moet worden gewijzigd teneinde 
het Parlement en de Raad op gelijke voet te plaatsen wat het ontvangen van informatie en de 
deelname aan de bij de handels- en samenwerkingsovereenkomst opgerichte 
governancestructuren betreft, teneinde het Parlement zo in staat te stellen zich naar behoren 
van zijn controletaak te kwijten en toezicht uit te oefenen op de uitvoering van de handels- en 
samenwerkingsovereenkomst.

De Commissie AFCO verzoekt de Commissies AFET en INTA, als bevoegde commissies, 
om aan te bevelen dat het Parlement zijn goedkeuring hecht aan het ontwerp van besluit van 
de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de handels- en 
samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, 
anderzijds, en van de overeenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk van 
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