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Amendement 1
Pedro Silva Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst op de resolutie van het 
Europees Parlement van 15 januari 2020 
over de uitvoering van en het toezicht op 
de bepalingen over burgerrechten in het 
terugtrekkingsakkoord1 en herinnert eraan 
dat de volledige tenuitvoerlegging van het 
terugtrekkingsakkoord nog altijd de 
hoogste prioriteit heeft;

1. wijst op de resolutie van het 
Europees Parlement van 15 januari 2020 
over de uitvoering van en het toezicht op 
de bepalingen over burgerrechten in het 
terugtrekkingsakkoord1 en herinnert eraan 
dat de volledige tenuitvoerlegging van het 
terugtrekkingsakkoord nog altijd de 
hoogste prioriteit heeft; benadrukt dat de 
volledige tenuitvoerlegging van het 
terugtrekkingsakkoord, met inbegrip van 
het Protocol inzake Noord-Ierland, een 
voorwaarde is en een basiselement vormt 
voor een toekomstig partnerschap tussen 
de EU en het VK;

__________________ __________________
1 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0006. 1 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0006.

Or. en

Amendement 2
François Alfonsi
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst op de resolutie van het 
Europees Parlement van 15 januari 2020 
over de uitvoering van en het toezicht op 
de bepalingen over burgerrechten in het 
terugtrekkingsakkoord1 en herinnert eraan 
dat de volledige tenuitvoerlegging van het 
terugtrekkingsakkoord nog altijd de 
hoogste prioriteit heeft;

1. wijst op de resolutie van het 
Europees Parlement van 15 januari 2020 
over de uitvoering van en het toezicht op 
de bepalingen over burgerrechten in het 
terugtrekkingsakkoord1 en herinnert eraan 
dat de volledige tenuitvoerlegging van het 
terugtrekkingsakkoord nog altijd de 
hoogste prioriteit heeft; is van mening dat 
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de volledige tenuitvoerlegging van het 
terugtrekkingsakkoord een essentiële 
voorwaarde is om het vertrouwen te 
garanderen dat nodig is om de 
onderhandelingen over de toekomstige 
betrekkingen tussen de EU en het VK tot 
een goed einde te brengen;

__________________ __________________
1 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0006. 1 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0006.

Or. en

Amendement 3
Maria Grapini

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst op de resolutie van het 
Europees Parlement van 15 januari 2020 
over de uitvoering van en het toezicht op 
de bepalingen over burgerrechten in het 
terugtrekkingsakkoord1 en herinnert eraan 
dat de volledige tenuitvoerlegging van het 
terugtrekkingsakkoord nog altijd de 
hoogste prioriteit heeft;

1. wijst op de resolutie van het 
Europees Parlement van 15 januari 2020 
over de uitvoering van en het toezicht op 
de bepalingen over burgerrechten in het 
terugtrekkingsakkoord1 en herinnert eraan 
dat de volledige tenuitvoerlegging van het 
terugtrekkingsakkoord en de wederzijdse 
bescherming van Unieburgers en 
onderdanen van het Verenigd Koninkrijk 
nog altijd de hoogste prioriteit hebben;

__________________ __________________
1 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0006. 1 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0006.

Or. en

Amendement 4
Charles Goerens, Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa, Gilles Boyer, Pascal 
Durand, Guy Verhofstadt, Sandro Gozi

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. wijst op de resolutie van het 
Europees Parlement van 15 januari 2020 
over de uitvoering van en het toezicht op 
de bepalingen over burgerrechten in het 
terugtrekkingsakkoord1 en herinnert eraan 
dat de volledige tenuitvoerlegging van het 
terugtrekkingsakkoord nog altijd de 
hoogste prioriteit heeft;

1. wijst op de resolutie van het 
Europees Parlement van 15 januari 2020 
over de uitvoering van en het toezicht op 
de bepalingen over burgerrechten in het 
terugtrekkingsakkoord1 en herinnert eraan 
dat de volledige tenuitvoerlegging van het 
terugtrekkingsakkoord nog altijd de 
hoogste prioriteit heeft en de belangrijkste 
voorwaarde blijft voor een geslaagd 
toekomstig partnerschap;

__________________ __________________
1 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0006. 1 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0006.

Or. en

Amendement 5
Paulo Rangel

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. herinnert eraan dat de COVID-19-
pandemie, de gezondheidscrisis die deze 
binnen Europa heeft veroorzaakt en de 
verwoestende maatschappelijke en 
economische consequenties ervan, onze 
geografische nabijheid en economische 
verbondenheid verder benadrukt;

Or. en

Amendement 6
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison
namens de ID-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat de naleving van 2. wijst erop dat het 
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verdragen een fundamenteel beginsel 
vormt van elke rechtsorde, en in het 
bijzonder van de internationale 
rechtsorde; beklemtoont dat de stabiliteit 
van en het vertrouwen in de betrekkingen 
tussen de Europese Unie en het Verenigd 
Koninkrijk afhankelijk zijn van de 
naleving, door beide partijen, van de 
beginselen dat het terugtrekkingsakkoord 
bindend is en dat het te goeder trouw ten 
uitvoer moet worden gelegd;

terugtrekkingsakkoord een essentieel 
onderdeel is van het terugtrekkingsproces 
van het VK en dat het te goeder trouw ten 
uitvoer moet worden gelegd;

Or. en

Amendement 7
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat de naleving van 
verdragen een fundamenteel beginsel 
vormt van elke rechtsorde, en in het 
bijzonder van de internationale rechtsorde; 
beklemtoont dat de stabiliteit van en het 
vertrouwen in de betrekkingen tussen de 
Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk 
afhankelijk zijn van de naleving, door 
beide partijen, van de beginselen dat het 
terugtrekkingsakkoord bindend is en dat 
het te goeder trouw ten uitvoer moet 
worden gelegd;

2. wijst erop dat de naleving van 
verdragen een fundamenteel beginsel 
vormt van elke rechtsorde en verzoekt de 
Commissie en de Raad derhalve de 
doelstellingen na te streven die zijn 
opgenomen in artikel 21 VEU, met 
bijzondere aandacht voor het veiligstellen 
van de waarden, grondrechten en 
belangen, en de veiligheid, 
onafhankelijkheid en integriteit van de 
Unie in haar geheel, het versterken van de 
internationale veiligheid, de 
instandhouding en de verbetering van de 
kwaliteit van het milieu en het duurzame 
beheer van wereldwijde natuurlijke 
hulpbronnen; beklemtoont dat de 
stabiliteit van en het vertrouwen in de 
betrekkingen tussen de Europese Unie en 
het Verenigd Koninkrijk afhankelijk zijn 
van de naleving, door beide partijen, van 
de beginselen dat het 
terugtrekkingsakkoord bindend is en dat 
het te goeder trouw ten uitvoer moet 
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worden gelegd;

Or. en

Amendement 8
Charles Goerens, Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa, Gilles Boyer, Pascal 
Durand, Guy Verhofstadt, Sandro Gozi

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat de naleving van 
verdragen een fundamenteel beginsel 
vormt van elke rechtsorde, en in het 
bijzonder van de internationale rechtsorde; 
beklemtoont dat de stabiliteit van en het 
vertrouwen in de betrekkingen tussen de 
Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk 
afhankelijk zijn van de naleving, door 
beide partijen, van de beginselen dat het 
terugtrekkingsakkoord bindend is en dat 
het te goeder trouw ten uitvoer moet 
worden gelegd;

2. wijst erop dat de naleving van 
verdragen een fundamenteel beginsel 
vormt van elke rechtsorde, en in het 
bijzonder van de internationale rechtsorde; 
beklemtoont dat de stabiliteit van en het 
vertrouwen in de betrekkingen tussen de 
Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk 
afhankelijk zijn van de naleving, door 
beide partijen, van de beginselen dat het 
terugtrekkingsakkoord en de politieke 
verklaring van de EU en het VK bindend 
zijn en dat deze te goeder trouw ten uitvoer 
moeten worden gelegd;

Or. en

Amendement 9
Maria Grapini

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat de naleving van 
verdragen een fundamenteel beginsel 
vormt van elke rechtsorde, en in het 
bijzonder van de internationale rechtsorde; 
beklemtoont dat de stabiliteit van en het 
vertrouwen in de betrekkingen tussen de 
Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk 
afhankelijk zijn van de naleving, door 
beide partijen, van de beginselen dat het 
terugtrekkingsakkoord bindend is en dat 
het te goeder trouw ten uitvoer moet 

2. wijst erop dat de naleving van 
verdragen een fundamenteel beginsel 
vormt van elke rechtsorde, en in het 
bijzonder van de internationale rechtsorde; 
beklemtoont dat de stabiliteit van en het 
vertrouwen in de betrekkingen tussen de 
Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk 
afhankelijk zijn van de naleving, door 
beide partijen, van de beginselen dat het 
terugtrekkingsakkoord bindend is en dat 
het te goeder trouw ten uitvoer moet 
worden gelegd teneinde mogelijke 
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worden gelegd; verstoringen te voorkomen en burgers en 
economische spelers juridische zekerheid 
te bieden;

Or. en

Amendement 10
Pedro Silva Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. maakt zich zorgen over het 
toepassingsproces met betrekking tot de 
vestigingsregeling van de Europese Unie; 
merkt in dit verband op dat er volgens de 
meest recente statistieken over de 
vestigingsregeling van februari 2020, die 
op 19 maart 2020 door het Britse 
Ministerie van Binnenlandse Zaken 
werden gepubliceerd, tot 29 februari 2020 
in totaal meer dan 3,3 miljoen (3 343 700) 
aanvragen zijn ingediend en dat aan 58 % 
van deze aanvragen een vaste 
verblijfsstatus is toegekend en aan 41 % 
een voorlopige verblijfsstatus;

Or. en

Amendement 11
Pedro Silva Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. vindt dat het aantal gevallen 
waaraan een voorlopige verblijfsstatus is 
toegekend naar verhouding hoog is ten 
opzichte van het aantal gevallen waaraan 
een vaste verblijfsstatus is toegekend; 
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vraagt het Britse Ministerie van 
Binnenlandse Zaken met klem zich 
flexibel op te stellen wat betreft de 
aanvaarding van documenten die als 
bewijs moeten dienen dat aanvragers, 
zoals vereist, ten minste vijf jaar in het 
land hebben gewoond; is eveneens 
bezorgd over het feit dat aan de 
aanvragers geen fysiek bewijs wordt 
verstrekt van de status die aan hen wordt 
toegekend;

Or. en

Amendement 12
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison
namens de ID-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de partijen toe te zien op 
de strikte tenuitvoerlegging van het 
Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland; 
waarschuwt dat het uit hoofde van 
artikel 164 van het terugtrekkingsakkoord 
opgerichte Gemengd Comité EU-VK niet 
kan worden gebruikt als forum voor het 
heronderhandelen van de voorwaarden 
van het protocol of andere delen van het 
terugtrekkingsakkoord;

3. verzoekt de partijen toe te zien op 
de tenuitvoerlegging van het Protocol 
inzake Ierland/Noord-Ierland;

Or. en

Amendement 13
Pedro Silva Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de partijen toe te zien op 3. verzoekt de partijen toe te zien op 
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de strikte tenuitvoerlegging van het 
Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland; 
waarschuwt dat het uit hoofde van 
artikel 164 van het terugtrekkingsakkoord 
opgerichte Gemengd Comité EU-VK niet 
kan worden gebruikt als forum voor het 
heronderhandelen van de voorwaarden van 
het protocol of andere delen van het 
terugtrekkingsakkoord;

de strikte tenuitvoerlegging van het 
Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland; 
waarschuwt dat het uit hoofde van 
artikel 164 van het terugtrekkingsakkoord 
opgerichte Gemengd Comité EU-VK niet 
kan worden gebruikt als forum voor het 
heronderhandelen van de voorwaarden van 
het protocol of andere delen van het 
terugtrekkingsakkoord; uit in dit opzicht 
zijn bezorgdheid over het feit dat uit de 
openbare uitspraken van de regering van 
het VK een gebrek aan politieke wil blijkt 
om haar juridische verbintenissen op 
grond van het terugtrekkingsakkoord, 
namelijk die met betrekking tot 
grenscontroles in de Ierse Zee, na te 
komen;

Or. en

Amendement 14
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison
namens de ID-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. neemt kennis van de eerste 
bijeenkomst van het Gemengd Comité EU-
VK van 30 maart 2020, waarbij is gekeken 
naar de stand van zaken met betrekking tot 
de tenuitvoerlegging van het 
terugtrekkingsakkoord, en met name van 
het Protocol inzake Ierland/Noord-
Ierland en van het gedeelte over de 
rechten van de burgers; benadrukt dat de 
Europese Commissie naar aanleiding van 
deze bijeenkomst te kennen heeft gegeven 
dat er dringend een gedetailleerd 
tijdschema moet worden voorgelegd en 
dat onverwijld moet worden overgegaan 
tot de invoering van de nodige 
maatregelen, waaronder maatregelen ter 
voorbereiding van de invoering van 
douaneprocedures voor goederen die 

4. neemt kennis van de eerste 
bijeenkomst van het Gemengd Comité EU-
VK van 30 maart 2020, waarbij is gekeken 
naar de stand van zaken met betrekking tot 
de tenuitvoerlegging van het 
terugtrekkingsakkoord;
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Noord-Ierland binnenkomen vanuit het 
Verenigd Koninkrijk en maatregelen ter 
waarborging van de uitvoering van alle 
sanitaire en fytosanitaire controles, 
evenals andere regelgevingscontroles, van 
goederen die Noord-Ierland binnenkomen 
vanuit derde landen;

Or. en

Amendement 15
Geert Bourgeois

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. neemt kennis van de eerste 
bijeenkomst van het Gemengd Comité EU-
VK van 30 maart 2020, waarbij is gekeken 
naar de stand van zaken met betrekking tot 
de tenuitvoerlegging van het 
terugtrekkingsakkoord, en met name van 
het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland 
en van het gedeelte over de rechten van de 
burgers; benadrukt dat de Europese 
Commissie naar aanleiding van deze 
bijeenkomst te kennen heeft gegeven dat er 
dringend een gedetailleerd tijdschema moet 
worden voorgelegd en dat onverwijld moet 
worden overgegaan tot de invoering van de 
nodige maatregelen, waaronder 
maatregelen ter voorbereiding van de 
invoering van douaneprocedures voor 
goederen die Noord-Ierland binnenkomen 
vanuit het Verenigd Koninkrijk en 
maatregelen ter waarborging van de 
uitvoering van alle sanitaire en 
fytosanitaire controles, evenals andere 
regelgevingscontroles, van goederen die 
Noord-Ierland binnenkomen vanuit derde 
landen;

4. neemt kennis van de eerste 
bijeenkomst van het Gemengd Comité EU-
VK van 30 maart 2020, waarbij is gekeken 
naar de stand van zaken met betrekking tot 
de tenuitvoerlegging van het 
terugtrekkingsakkoord, en met name van 
het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland 
en van het gedeelte over de rechten van de 
burgers; is ingenomen met de 
uitgesproken inzet van het VK naar 
aanleiding van deze bijeenkomst om alle 
aspecten van het Goede-Vrijdagakkoord 
veilig te stellen en zijn verplichtingen op 
grond van het Protocol inzake Noord-
Ierland en de toezeggingen aan EU-
burgers in het VK uit hoofde van het 
terugtrekkingsakkoord na te komen; 
benadrukt dat de Europese Commissie naar 
aanleiding van deze bijeenkomst te kennen 
heeft gegeven dat er dringend een 
gedetailleerd tijdschema moet worden 
voorgelegd en dat onverwijld moet worden 
overgegaan tot de invoering van de nodige 
maatregelen, waaronder maatregelen ter 
voorbereiding van de invoering van 
douaneprocedures voor goederen die 
Noord-Ierland binnenkomen vanuit het 
Verenigd Koninkrijk en maatregelen ter 
waarborging van de uitvoering van alle 
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sanitaire en fytosanitaire controles, evenals 
andere regelgevingscontroles, van 
goederen die Noord-Ierland binnenkomen 
vanuit derde landen;

Or. en

Amendement 16
Mairead McGuinness

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. neemt kennis van de eerste 
bijeenkomst van het Gemengd Comité EU-
VK van 30 maart 2020, waarbij is gekeken 
naar de stand van zaken met betrekking tot 
de tenuitvoerlegging van het 
terugtrekkingsakkoord, en met name van 
het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland 
en van het gedeelte over de rechten van de 
burgers; benadrukt dat de Europese 
Commissie naar aanleiding van deze 
bijeenkomst te kennen heeft gegeven dat er 
dringend een gedetailleerd tijdschema moet 
worden voorgelegd en dat onverwijld moet 
worden overgegaan tot de invoering van de 
nodige maatregelen, waaronder 
maatregelen ter voorbereiding van de 
invoering van douaneprocedures voor 
goederen die Noord-Ierland binnenkomen 
vanuit het Verenigd Koninkrijk en 
maatregelen ter waarborging van de 
uitvoering van alle sanitaire en 
fytosanitaire controles, evenals andere 
regelgevingscontroles, van goederen die 
Noord-Ierland binnenkomen vanuit derde 
landen;

4. neemt kennis van de eerste 
bijeenkomst van het Gemengd Comité EU-
VK van 30 maart 2020, waarbij is gekeken 
naar de stand van zaken met betrekking tot 
de tenuitvoerlegging van het 
terugtrekkingsakkoord, en met name van 
het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland 
en van het gedeelte over de rechten van de 
burgers; benadrukt dat de Europese 
Commissie naar aanleiding van deze 
bijeenkomst te kennen heeft gegeven dat er 
dringend een gedetailleerd tijdschema moet 
worden voorgelegd en dat onverwijld moet 
worden overgegaan tot de invoering van de 
nodige maatregelen, waaronder 
maatregelen ter voorbereiding van de 
invoering van douaneprocedures voor 
goederen die Noord-Ierland binnenkomen 
vanuit het Verenigd Koninkrijk en 
maatregelen ter waarborging van de 
uitvoering van alle sanitaire en 
fytosanitaire controles, evenals andere 
regelgevingscontroles, van goederen die 
Noord-Ierland binnenkomen vanuit derde 
landen; is ingenomen met de eerste 
bijeenkomst van het gespecialiseerd 
comité voor het Protocol inzake 
Ierland/Noord-Ierland van 30 april 2020, 
waarna de Europese Commissie opmerkte 
dat deze uitwisselingen urgent moeten 
worden opgevolgd met tastbare 
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maatregelen;

Or. en

Amendement 17
Maria Grapini

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. neemt kennis van de eerste 
bijeenkomst van het Gemengd Comité EU-
VK van 30 maart 2020, waarbij is gekeken 
naar de stand van zaken met betrekking tot 
de tenuitvoerlegging van het 
terugtrekkingsakkoord, en met name van 
het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland 
en van het gedeelte over de rechten van de 
burgers; benadrukt dat de Europese 
Commissie naar aanleiding van deze 
bijeenkomst te kennen heeft gegeven dat er 
dringend een gedetailleerd tijdschema moet 
worden voorgelegd en dat onverwijld moet 
worden overgegaan tot de invoering van de 
nodige maatregelen, waaronder 
maatregelen ter voorbereiding van de 
invoering van douaneprocedures voor 
goederen die Noord-Ierland binnenkomen 
vanuit het Verenigd Koninkrijk en 
maatregelen ter waarborging van de 
uitvoering van alle sanitaire en 
fytosanitaire controles, evenals andere 
regelgevingscontroles, van goederen die 
Noord-Ierland binnenkomen vanuit derde 
landen;

4. neemt kennis van de eerste 
bijeenkomst van het Gemengd Comité EU-
VK van 30 maart 2020, waarbij is gekeken 
naar de stand van zaken met betrekking tot 
de tenuitvoerlegging van het 
terugtrekkingsakkoord, en met name van 
het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland 
en van het gedeelte over de rechten van de 
burgers en van hun gezinsleden; benadrukt 
dat de Europese Commissie naar 
aanleiding van deze bijeenkomst te kennen 
heeft gegeven dat er dringend een 
gedetailleerd tijdschema moet worden 
voorgelegd en dat onverwijld moet worden 
overgegaan tot de invoering van de nodige 
maatregelen, waaronder maatregelen ter 
voorbereiding van de invoering van 
douaneprocedures voor goederen die 
Noord-Ierland binnenkomen vanuit het 
Verenigd Koninkrijk en maatregelen ter 
waarborging van de uitvoering van alle 
sanitaire en fytosanitaire controles, evenals 
andere regelgevingscontroles, van 
goederen die Noord-Ierland binnenkomen 
vanuit derde landen;

Or. en

Amendement 18
Pedro Silva Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 bis. brengt in herinnering dat er door 
het Gemengd Comité EU-VK belangrijke 
besluiten moeten worden genomen over 
de tenuitvoerlegging van het Protocol 
inzake Ierland/Noord-Ierland voor het 
einde van de overgangsperiode, met name 
krachtens artikel 5 van het protocol; 
hoopt dat prioriteit zal worden toegekend 
aan de werkzaamheden van de uit hoofde 
van het terugtrekkingsakkoord op te 
richten zes gespecialiseerde comités voor 
de belangrijkste gebieden van de 
tenuitvoerlegging van het akkoord, en met 
name van het gespecialiseerd comité voor 
het Protocol inzake Ierland/Noord-
Ierland;

Or. en

Amendement 19
Victor Negrescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is van mening dat in het 
terugtrekkingsakkoord moet worden 
bepaald dat Europese en Britse burgers 
die legaal woonachtig zijn dezelfde 
rechten om te wonen, werken en reizen 
zullen hebben als voorheen; stelt dat het 
akkoord moet garanderen dat Europese 
en Britse burgers alle noodzakelijke 
informatie krijgen met betrekking tot hun 
rechten en de stappen die zij moeten 
nemen om in hun land van vestiging te 
kunnen blijven wonen, werken en reizen;

Or. en
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Amendement 20
Paulo Rangel

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. dringt er bij beide partijen op aan 
dat zij uiterlijk in juni een gezamenlijk 
besluit nemen om de overgangsperiode te 
verlengen tot na 31 december 2020; 
onderstreept dat de COVID-19-pandemie 
een grote impact heeft gehad op de 
onderhandelingen en herhaalt dat het 
noodzakelijk is een soepele overgang te 
garanderen en alle nodige institutionele 
regelingen te treffen – zoals de vestiging 
van een technisch bureau van de 
Europese Commissie in Belfast;

Or. en

Amendement 21
Victor Negrescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. stelt dat het akkoord moet 
waarborgen dat EU-bedrijven in sectoren 
als landbouw, IT en de machine- en 
installatiesector op de hoogte worden 
gebracht van alle informatie en de 
stappen die zij moeten nemen om de 
markt van het VK te kunnen blijven 
betreden;

Or. en

Amendement 22
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison
namens de ID-Fractie
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verwacht dat het Parlement 
volledig en onmiddellijk op de hoogte 
wordt gesteld van alle door het Gemengd 
Comité gehouden discussies en genomen 
besluiten; herinnert in dit verband aan de 
verplichtingen die voortvloeien uit Besluit 
(EU) 2020/135 van de Raad van 
30 januari 2020 betreffende 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 Atoomenergie2, en met 
name artikel 2, lid 3, waarin is bepaald 
dat het Parlement in staat moet worden 
gesteld om gedurende het gehele proces 
van het Gemengd Comité zijn 
prerogatieven als instelling onverkort uit 
te oefenen;

Schrappen

__________________
2 PB L 29 van 31.1.2020, blz. 1.

Or. en

Amendement 23
Charles Goerens, Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa, Gilles Boyer, Pascal 
Durand, Guy Verhofstadt, Sandro Gozi

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. betreurt in dit opzicht dat het 
Europees Parlement geen volledige 
toegang heeft tot de 
onderhandelingsdocumenten van het VK 
en met name tot de ontwerpwettekst van 
het VK; benadrukt het belang van 
volledige transparantie in het 
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onderhandelingsproces en dringt er bij 
het taskforce voor de betrekkingen met 
het VK op aan te pleiten voor publicatie 
van de volledige onderhandelingsposities 
teneinde te garanderen dat het Parlement 
de onderhandelingen over het 
partnerschap goed kan volgen en hierbij 
over volledige informatie beschikt;

Or. en

Amendement 24
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison
namens de ID-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. herinnert in dit verband aan de 
toezegging die de voorzitter van de 
Europese Commissie tijdens de plenaire 
vergadering van het Parlement van 
16 april 2019 heeft gedaan, om het 
Parlement nauw bij het proces te 
betrekken en bij de werkzaamheden van 
het Gemengd Comité terdege rekening te 
houden met zijn mening, en om alleen 
besluiten te nemen met volledige 
inachtneming van het standpunt van het 
Parlement;

Schrappen

Or. en

Amendement 25
Danuta Maria Hübner

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. herinnert in dit verband aan de 
toezegging die de voorzitter van de 

6. benadrukt dat het Parlement op 
grond van artikel 218, lid 10, VWEU, 
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Europese Commissie tijdens de plenaire 
vergadering van het Parlement van 16 april 
2019 heeft gedaan, om het Parlement nauw 
bij het proces te betrekken en bij de 
werkzaamheden van het Gemengd Comité 
terdege rekening te houden met zijn 
mening, en om alleen besluiten te nemen 
met volledige inachtneming van het 
standpunt van het Parlement;

recht heeft op volledige informatie met 
betrekking tot alle fasen van de uitvoering 
van de door de EU ondertekende 
internationale overeenkomsten, waar ook 
het terugtrekkingsakkoord onder valt; 
herinnert in dit verband aan de toezegging 
die de voorzitter van de Europese 
Commissie tijdens de plenaire vergadering 
van het Parlement van 16 april 2019 heeft 
gedaan, om het Parlement nauw bij het 
proces te betrekken en bij de 
werkzaamheden van het Gemengd Comité 
terdege rekening te houden met zijn 
mening, en om alleen besluiten te nemen 
met volledige inachtneming van het 
standpunt van het Parlement;

Or. en

Amendement 26
Maria Grapini

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. herinnert in dit verband aan de 
toezegging die de voorzitter van de 
Europese Commissie tijdens de plenaire 
vergadering van het Parlement van 16 april 
2019 heeft gedaan, om het Parlement nauw 
bij het proces te betrekken en bij de 
werkzaamheden van het Gemengd Comité 
terdege rekening te houden met zijn 
mening, en om alleen besluiten te nemen 
met volledige inachtneming van het 
standpunt van het Parlement;

6. herinnert in dit verband aan de 
toezegging die de voorzitter van de 
Europese Commissie tijdens de plenaire 
vergadering van het Parlement van 16 april 
2019 heeft gedaan, om het Parlement nauw 
bij het proces te betrekken en bij de 
werkzaamheden van het Gemengd Comité 
terdege rekening te houden met zijn 
mening, en om alleen besluiten te nemen 
met volledige inachtneming van het 
standpunt van het Parlement, dat het 
resultaat is van diverse publieke 
raadplegingen en dialogen met het 
maatschappelijk middenveld, deskundigen 
en nationale parlementen;

Or. en
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Amendement 27
François Alfonsi
namens de Verts/ALE-fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is van mening dat de regionale 
overheden volledig moeten worden 
geïnformeerd over en betrokken bij de 
besluiten met betrekking tot de 
tenuitvoerlegging van het 
terugtrekkingsakkoord en de besluiten die 
worden genomen door het Gemengd 
Comité;

Or. en

Amendement 28
Pedro Silva Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. herinnert eraan dat het 
toekomstige partnerschap alleen kan 
worden gesloten met de volledige 
betrokkenheid en definitieve instemming 
van het Europees Parlement;

Or. en

Amendement 29
Pedro Silva Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. brengt in herinnering dat er door Schrappen
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het Gemengd Comité EU-VK belangrijke 
besluiten moeten worden genomen over 
de tenuitvoerlegging van het Protocol 
inzake Ierland/Noord-Ierland voor het 
einde van de overgangsperiode, met name 
krachtens artikel 5 van het protocol; 
hoopt dat prioriteit zal worden toegekend 
aan de aanvang van de werkzaamheden 
van de uit hoofde van het 
terugtrekkingsakkoord op te richten 
zes gespecialiseerde comités voor de 
belangrijkste gebieden van de 
tenuitvoerlegging van het akkoord, en met 
name van het gespecialiseerd comité voor 
het Protocol inzake Ierland/Noord-
Ierland;

Or. en

Amendement 30
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison
namens de ID-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. brengt in herinnering dat er door 
het Gemengd Comité EU-VK belangrijke 
besluiten moeten worden genomen over 
de tenuitvoerlegging van het Protocol 
inzake Ierland/Noord-Ierland voor het 
einde van de overgangsperiode, met name 
krachtens artikel 5 van het protocol; 
hoopt dat prioriteit zal worden toegekend 
aan de aanvang van de werkzaamheden 
van de uit hoofde van het 
terugtrekkingsakkoord op te richten 
zes gespecialiseerde comités voor de 
belangrijkste gebieden van de 
tenuitvoerlegging van het akkoord, en met 
name van het gespecialiseerd comité voor 
het Protocol inzake Ierland/Noord-
Ierland;

Schrappen
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Or. en

Amendement 31
Mairead McGuinness

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. brengt in herinnering dat er door 
het Gemengd Comité EU-VK belangrijke 
besluiten moeten worden genomen over de 
tenuitvoerlegging van het Protocol inzake 
Ierland/Noord-Ierland voor het einde van 
de overgangsperiode, met name krachtens 
artikel 5 van het protocol; hoopt dat 
prioriteit zal worden toegekend aan de 
aanvang van de werkzaamheden van de uit 
hoofde van het terugtrekkingsakkoord op te 
richten zes gespecialiseerde comités voor 
de belangrijkste gebieden van de 
tenuitvoerlegging van het akkoord, en met 
name van het gespecialiseerd comité voor 
het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland;

7. brengt in herinnering dat er door 
het Gemengd Comité EU-VK belangrijke 
besluiten moeten worden genomen over de 
tenuitvoerlegging van het Protocol inzake 
Ierland/Noord-Ierland voor het einde van 
de overgangsperiode, met name krachtens 
artikel 5 van het protocol; hoopt dat 
prioriteit zal worden toegekend aan de 
aanvang van de werkzaamheden van de uit 
hoofde van het terugtrekkingsakkoord op te 
richten zes gespecialiseerde comités voor 
de belangrijkste gebieden van de 
tenuitvoerlegging van het akkoord; is 
ingenomen met de eerste bijeenkomst van 
het gespecialiseerd comité voor het 
Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland op 
30 april 2020;

Or. en

Amendement 32
Pedro Silva Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. maakt zich zorgen over het 
toepassingsproces met betrekking tot de 
vestigingsregeling van de Europese Unie; 
merkt in dit verband op dat er volgens de 
meest recente statistieken over de 
vestigingsregeling van februari 2020, die 
op 19 maart 2020 door het Britse 

Schrappen
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ministerie van Binnenlandse Zaken 
werden gepubliceerd, tot 29 februari 2020 
in totaal meer dan 3,3 miljoen (3 343 700) 
aanvragen zijn ingediend en dat aan 58 % 
van deze aanvragen een vaste 
verblijfsstatus is toegekend en aan 41 % 
een voorlopige verblijfsstatus;

Or. en

Amendement 33
Charles Goerens, Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa, Gilles Boyer, Pascal 
Durand, Guy Verhofstadt, Sandro Gozi

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. maakt zich zorgen over het 
toepassingsproces met betrekking tot de 
vestigingsregeling van de Europese Unie; 
merkt in dit verband op dat er volgens de 
meest recente statistieken over de 
vestigingsregeling van februari 2020, die 
op 19 maart 2020 door het Britse ministerie 
van Binnenlandse Zaken werden 
gepubliceerd, tot 29 februari 2020 in totaal 
meer dan 3,3 miljoen (3 343 700) 
aanvragen zijn ingediend en dat aan 58 % 
van deze aanvragen een vaste 
verblijfsstatus is toegekend en aan 41 % 
een voorlopige verblijfsstatus;

8. maakt zich zorgen over het 
toepassingsproces met betrekking tot de 
vestigingsregeling van de Europese Unie; 
merkt in dit verband op dat er volgens de 
meest recente statistieken over de 
vestigingsregeling van februari 2020, die 
op 19 maart 2020 door het Britse ministerie 
van Binnenlandse Zaken werden 
gepubliceerd, tot 29 februari 2020 in totaal 
meer dan 3,3 miljoen (3 343 700) 
aanvragen zijn ingediend en dat aan 58 % 
van deze aanvragen een vaste 
verblijfsstatus is toegekend en aan 41 % 
een voorlopige verblijfsstatus; toont zijn 
bezorgdheid over het feit dat burgers met 
een voorlopige verblijfsstatus geen 
voordelen genieten tenzij ze ook hun recht 
op verblijf aantonen; herinnert eraan dat 
het slagen van de toekomstige 
betrekkingen tussen de EU en het VK ook 
afhangt van een juiste uitvoering van de 
bepalingen van het terugtrekkingsakkoord 
met betrekking tot de rechten van 
Europese burgers in het VK;

Or. en
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Amendement 34
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison
namens de ID-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. maakt zich zorgen over het 
toepassingsproces met betrekking tot de 
vestigingsregeling van de Europese Unie; 
merkt in dit verband op dat er volgens de 
meest recente statistieken over de 
vestigingsregeling van februari 2020, die 
op 19 maart 2020 door het Britse ministerie 
van Binnenlandse Zaken werden 
gepubliceerd, tot 29 februari 2020 in totaal 
meer dan 3,3 miljoen (3 343 700) 
aanvragen zijn ingediend en dat aan 58 % 
van deze aanvragen een vaste 
verblijfsstatus is toegekend en aan 41 % 
een voorlopige verblijfsstatus;

8. neemt nota van de toepassing van 
de vestigingsregeling van de Europese 
Unie; merkt in dit verband op dat er 
volgens de meest recente statistieken over 
de vestigingsregeling van februari 2020, 
die op 19 maart 2020 door het Britse 
ministerie van Binnenlandse Zaken werden 
gepubliceerd, tot 29 februari 2020 in totaal 
meer dan 3,3 miljoen (3 343 700) 
aanvragen zijn ingediend en dat aan 58 % 
van deze aanvragen een vaste 
verblijfsstatus is toegekend en aan 41 % 
een voorlopige verblijfsstatus;

Or. en

Amendement 35
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison
namens de ID-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. vindt dat het aantal gevallen 
waaraan een voorlopige verblijfsstatus is 
toegekend naar verhouding hoog is ten 
opzichte van het aantal gevallen waaraan 
een vaste verblijfsstatus is toegekend; 
vraagt het Britse ministerie van 
Binnenlandse Zaken met klem zich 
flexibel op te stellen wat betreft de 
aanvaarding van documenten die als 
bewijs moeten dienen dat aanvragers, 
zoals vereist, ten minste vijf jaar in het 
land hebben gewoond; is eveneens 

Schrappen
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bezorgd over het feit dat aan de 
aanvragers geen fysiek bewijs wordt 
verstrekt van de status die aan hen wordt 
toegekend;

Or. en

Amendement 36
Pedro Silva Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. vindt dat het aantal gevallen 
waaraan een voorlopige verblijfsstatus is 
toegekend naar verhouding hoog is ten 
opzichte van het aantal gevallen waaraan 
een vaste verblijfsstatus is toegekend; 
vraagt het Britse ministerie van 
Binnenlandse Zaken met klem zich 
flexibel op te stellen wat betreft de 
aanvaarding van documenten die als 
bewijs moeten dienen dat aanvragers, 
zoals vereist, ten minste vijf jaar in het 
land hebben gewoond; is eveneens 
bezorgd over het feit dat aan de 
aanvragers geen fysiek bewijs wordt 
verstrekt van de status die aan hen wordt 
toegekend;

Schrappen

Or. en

Amendement 37
Victor Negrescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. verzoekt de Europese Commissie te 
controleren of de rechten van EU-burgers 
die tot kwetsbare en achtergestelde 
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groepen behoren zijn geëerbiedigd in de 
aanvraagprocedure voor een vaste of 
voorlopige verblijfsstatus; herhaalt hoe 
belangrijk het is dat alle burgers, 
ongeacht hun maatschappelijke, etnische 
of financiële situatie, volledige toegang 
hebben tot de rechten en informatie met 
betrekking tot de nieuwe status;

Or. en

Amendement 38
François Alfonsi
namens de Verts/ALE-fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. herinnert aan zijn belofte om 
toezicht te houden op de tenuitvoerlegging 
van deel twee van het 
terugtrekkingsakkoord door de EU-27 en 
herhaalt dat een consequente en 
genereuze benadering van de 
bescherming van de rechten van VK-
burgers die woonachtig zijn in de EU-27 
van cruciaal belang is;

Or. en

Amendement 39
Victor Negrescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 ter. herhaalt hoe belangrijk het is om 
gelijke marktkansen te waarborgen voor 
alle EU-burgers met bedrijven in het VK 
en verzoekt de Commissie de situatie in 
het VK te evalueren en onmiddellijke 
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steun te bieden aan EU-ondernemers die 
hieraan behoefte hebben;

Or. en

Amendement 40
Charles Goerens, Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa, Gilles Boyer, Pascal 
Durand, Guy Verhofstadt, Sandro Gozi

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. herhaalt dat het Parlement 
waakzaam blijft ten aanzien van de 
tenuitvoerlegging van alle bepalingen van 
het terugtrekkingsakkoord;

10. herhaalt dat het Parlement 
waakzaam blijft ten aanzien van de 
tenuitvoerlegging van alle bepalingen van 
het terugtrekkingsakkoord en de politieke 
verklaring van de EU en het VK;

Or. en

Amendement 41
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison
namens de ID-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. is ingenomen met de op 18 maart 
2020 door de Europese Commissie 
gepubliceerde ontwerptekst van de 
overeenkomst inzake het nieuwe 
partnerschap met het Verenigd Koninkrijk 
(hierna “de ontwerptekst van de 
overeenkomst”), waarin een brede 
overeenkomst wordt voorgesteld voor een 
diepgaand en hecht partnerschap, een 
overkoepelend institutioneel kader en 
daadkrachtige, op regels gebaseerde, 
afdwingbare bepalingen inzake 
geschillenbeslechting, met inbegrip van 
het lopend beheer van en toezicht op de 
overeenkomst, alsook afspraken op het 
gebied van geschillenbeslechting, 

11. maakt zich zorgen dat de op 
18 maart 2020 door de Europese 
Commissie gepubliceerde ontwerptekst van 
de overeenkomst inzake het nieuwe 
partnerschap met het Verenigd Koninkrijk 
(hierna “de ontwerptekst van de 
overeenkomst”), waarin eenzijdige 
specifieke regelingen – zoals 
automatische naleving van de EU-regels 
inzake arbeid, milieubescherming en 
staatssteun, evenals onvoorwaardelijke 
toegang tot de natuurlijke hulpbronnen 
van het VK – worden voorgesteld die 
afwijken van de internationale 
standaardpraktijken in 
vrijhandelsovereenkomsten, de 
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handhaving en naleving; is van mening 
dat de Commissie door een ontwerptekst 
van de overeenkomst voor te leggen een 
wildgroei van bilaterale overeenkomsten 
uit de weg gaat, die vanwege de 
complexiteit en onvolledigheid die met een 
dergelijk systeem gepaard gaan 
onvermijdelijk tot tekortkomingen zou 
leiden;

soevereiniteit van het VK ondermijnt en 
geen gepaste eerbied toont voor het 
democratische besluit van het VK om zich 
terug te trekken uit de EU, en derhalve de 
vriendschappelijke politieke en 
economische betrekkingen tussen 
Europese natiestaten in gevaar brengt;

Or. en

Amendement 42
Pedro Silva Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. is ingenomen met de op 18 maart 
2020 door de Europese Commissie 
gepubliceerde ontwerptekst van de 
overeenkomst inzake het nieuwe 
partnerschap met het Verenigd Koninkrijk 
(hierna “de ontwerptekst van de 
overeenkomst”), waarin een brede 
overeenkomst wordt voorgesteld voor een 
diepgaand en hecht partnerschap, een 
overkoepelend institutioneel kader en 
daadkrachtige, op regels gebaseerde, 
afdwingbare bepalingen inzake 
geschillenbeslechting, met inbegrip van het 
lopend beheer van en toezicht op de 
overeenkomst, alsook afspraken op het 
gebied van geschillenbeslechting, 
handhaving en naleving; is van mening dat 
de Commissie door een ontwerptekst van 
de overeenkomst voor te leggen een 
wildgroei van bilaterale overeenkomsten 
uit de weg gaat, die vanwege de 
complexiteit en onvolledigheid die met een 
dergelijk systeem gepaard gaan 
onvermijdelijk tot tekortkomingen zou 
leiden;

11. is ingenomen met de op 18 maart 
2020 door de Europese Commissie 
gepubliceerde ontwerptekst van de 
overeenkomst inzake het nieuwe 
partnerschap met het Verenigd Koninkrijk 
(hierna “de ontwerptekst van de 
overeenkomst”), die in grote lijnen 
overeenkomt met haar 
onderhandelingsmandaat en de resolutie 
van het Europees Parlement en waarin 
een brede overeenkomst wordt voorgesteld 
voor een diepgaand en hecht partnerschap, 
een overkoepelend institutioneel kader en 
daadkrachtige, op regels gebaseerde, 
afdwingbare bepalingen inzake 
geschillenbeslechting, met inbegrip van het 
lopend beheer van en toezicht op de 
overeenkomst, alsook afspraken op het 
gebied van geschillenbeslechting, 
handhaving en naleving; is van mening dat 
de Commissie door een ontwerptekst van 
de overeenkomst voor te leggen een 
wildgroei van bilaterale overeenkomsten 
uit de weg gaat, die vanwege de 
complexiteit en onvolledigheid die met een 
dergelijk systeem gepaard gaan 
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onvermijdelijk tot tekortkomingen zou 
leiden;

Or. en

Amendement 43
François Alfonsi
namens de Verts/ALE-fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

11 bis. verzoekt in de toekomstige 
overeenkomst ambitieuze bepalingen op te 
nemen met betrekking tot het verkeer van 
personen, afgestemd op de mate van 
toekomstige samenwerking in andere 
sectoren; herinnert eraan dat bij 
samenwerking op het gebied van asiel- en 
migratiebeleid moet worden gegarandeerd 
dat het internationale humanitaire recht, 
het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie en het Europees Verdrag 
tot bescherming van de rechten van de 
mens worden geëerbiedigd;

Or. en

Amendement 44
Pedro Silva Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

11 bis. is van mening dat de ontwerptekst 
van de overeenkomst voorziet in een 
robuust, samenhangend en flexibel 
beheerssysteem dat op zijn beurt voorziet 
in geschillenbeslechtingsmechanismen 
voor doeltreffende, snel uitvoerbare, 
afschrikkende maatregelen, zoals 
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gebruikelijk bij de WTO en in het kader 
van vrijhandelsovereenkomsten, die 
volledig in verhouding staan tot het 
ongekende karakter van het beoogde 
brede partnerschap;

Or. en

Amendement 45
Pedro Silva Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

11 ter. is ingenomen met de bepalingen 
van de ontwerptekst van de overeenkomst 
die tot doel hebben de autonomie van de 
rechtsorde van de EU te handhaven, met 
inbegrip van de rol van het Hof van 
Justitie van de Europese Unie als hoogste 
instantie voor de uitlegging van het EU-
recht;

Or. en

Amendement 46
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison
namens de ID-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 12

Ontwerpadvies Amendement

12. dringt erop aan dat alle 
overeenkomsten inzake de nieuwe 
betrekkingen tussen de EU en het VK 
samenhangend zijn en enerzijds zijn 
afgestemd op de geografische nabijheid 
van beide partijen, en anderzijds op de 
hoge mate van verwevenheid van hun 
economieën; verwerpt in dit verband 
praktijken waarbij selectief elementen uit 

12. dringt erop aan dat alle 
overeenkomsten inzake de nieuwe 
betrekkingen tussen de EU en het VK 
worden gebaseerd op een 
vriendschappelijk partnerschap tussen 
onafhankelijke en soevereine gelijken; 
verwerpt elke poging door de EU om de 
soevereiniteit van het VK te ondermijnen 
en andere normen toe te passen op het VK 
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verschillende juridische en handelskaders 
worden geplukt die van toepassing zijn in 
het kader van de betrekkingen van de EU 
met andere derde landen;

dan op andere politieke en economische 
partners van de EU;

Or. en

Amendement 47
Paulo Rangel

Ontwerpadvies
Paragraaf 12

Ontwerpadvies Amendement

12. dringt erop aan dat alle 
overeenkomsten inzake de nieuwe 
betrekkingen tussen de EU en het VK 
samenhangend zijn en enerzijds zijn 
afgestemd op de geografische nabijheid 
van beide partijen, en anderzijds op de 
hoge mate van verwevenheid van hun 
economieën; verwerpt in dit verband 
praktijken waarbij selectief elementen uit 
verschillende juridische en handelskaders 
worden geplukt die van toepassing zijn in 
het kader van de betrekkingen van de EU 
met andere derde landen;

12. dringt erop aan dat alle 
overeenkomsten inzake de nieuwe 
betrekkingen tussen de EU en het VK 
samenhangend zijn en enerzijds zijn 
afgestemd op de geografische nabijheid 
van beide partijen, en anderzijds op de 
hoge mate van verwevenheid van hun 
economieën; verwerpt in dit verband 
praktijken waarbij selectief elementen uit 
verschillende juridische en handelskaders 
worden geplukt die van toepassing zijn in 
het kader van de betrekkingen van de EU 
met andere derde landen; herinnert er 
verder aan dat de integriteit van de 
eengemaakte markt moet worden 
geëerbiedigd;

Or. en

Amendement 48
Charles Goerens, Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa, Gilles Boyer, Pascal 
Durand, Guy Verhofstadt, Sandro Gozi

Ontwerpadvies
Paragraaf 12

Ontwerpadvies Amendement

12. dringt erop aan dat alle 
overeenkomsten inzake de nieuwe 

12. dringt erop aan dat alle 
overeenkomsten inzake de nieuwe 
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betrekkingen tussen de EU en het VK 
samenhangend zijn en enerzijds zijn 
afgestemd op de geografische nabijheid 
van beide partijen, en anderzijds op de 
hoge mate van verwevenheid van hun 
economieën; verwerpt in dit verband 
praktijken waarbij selectief elementen uit 
verschillende juridische en handelskaders 
worden geplukt die van toepassing zijn in 
het kader van de betrekkingen van de EU 
met andere derde landen;

betrekkingen tussen de EU en het VK 
samenhangend zijn en enerzijds zijn 
afgestemd op de geografische nabijheid 
van en grensoverschrijdende lokale 
samenwerking tussen beide partijen, en 
anderzijds op de hoge mate van 
verwevenheid van hun economieën; 
verwerpt in dit verband praktijken waarbij 
selectief elementen uit verschillende 
juridische en handelskaders worden 
geplukt die van toepassing zijn in het kader 
van de betrekkingen van de EU met andere 
derde landen;

Or. en

Amendement 49
Victor Negrescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

12 bis. verzoekt de mogelijkheid te 
onderzoeken van het creëren van een 
nieuwe status voor Europees burgerschap, 
een expliciete wettelijke garantie van een 
status van EU-burgerschap zonder 
verschillen of ongelijkheden, met een 
garantie van gelijke behandeling;

Or. en

Amendement 50
Pedro Silva Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

12 bis. herinnert eraan dat de reikwijdte 
en diepte van het toekomstige 
partnerschap tussen de EU en het VK 
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zullen afhangen van de mate waarin een 
passend gelijk speelveld wordt 
gegarandeerd;

Or. en

Amendement 51
Pedro Silva Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 13

Ontwerpadvies Amendement

13. acht het uitblijven van de 
totstandbrenging van een brede 
overeenkomst door, vanwege een gebrek 
aan tijd, gebruik te maken van 
verschillende sectorale overeenkomsten 
om de onderhandelingen af te ronden, 
verwerpelijk; wijst er nogmaals op dat het 
nog steeds mogelijk is de 
overgangsperiode te verlengen in 
overeenstemming met artikel 132 van het 
terugtrekkingsakkoord; is bezorgd dat de 
COVID-19-pandemie negatieve gevolgen 
zal hebben voor het tijdschema voor de 
sluiting van de overeenkomst; 
waarschuwt dat de strikte naleving van dit 
tijdschema onder moeilijke 
omstandigheden het risico op een harde 
brexit aan het einde van de 
overgangsperiode vergroot;

Schrappen

Or. en

Amendement 52
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison
namens de ID-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 13

Ontwerpadvies Amendement

13. acht het uitblijven van de 
totstandbrenging van een brede 

13. aanvaardt de mogelijkheid om, 
vanwege een gebrek aan tijd, gebruik te 
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overeenkomst door, vanwege een gebrek 
aan tijd, gebruik te maken van 
verschillende sectorale overeenkomsten om 
de onderhandelingen af te ronden, 
verwerpelijk; wijst er nogmaals op dat het 
nog steeds mogelijk is de 
overgangsperiode te verlengen in 
overeenstemming met artikel 132 van het 
terugtrekkingsakkoord; is bezorgd dat de 
COVID-19-pandemie negatieve gevolgen 
zal hebben voor het tijdschema voor de 
sluiting van de overeenkomst; 
waarschuwt dat de strikte naleving van dit 
tijdschema onder moeilijke 
omstandigheden het risico op een harde 
brexit aan het einde van de 
overgangsperiode vergroot;

maken van verschillende sectorale 
overeenkomsten om de onderhandelingen 
af te ronden; wijst er nogmaals op dat het 
niet noodzakelijk is de overgangsperiode te 
verlengen in overeenstemming met 
artikel 132 van het terugtrekkingsakkoord;

Or. en

Amendement 53
Charles Goerens, Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa, Gilles Boyer, Pascal 
Durand, Guy Verhofstadt, Sandro Gozi

Ontwerpadvies
Paragraaf 13

Ontwerpadvies Amendement

13. acht het uitblijven van de 
totstandbrenging van een brede 
overeenkomst door, vanwege een gebrek 
aan tijd, gebruik te maken van 
verschillende sectorale overeenkomsten om 
de onderhandelingen af te ronden, 
verwerpelijk; wijst er nogmaals op dat het 
nog steeds mogelijk is de 
overgangsperiode te verlengen in 
overeenstemming met artikel 132 van het 
terugtrekkingsakkoord; is bezorgd dat de 
COVID-19-pandemie negatieve gevolgen 
zal hebben voor het tijdschema voor de 
sluiting van de overeenkomst; 
waarschuwt dat de strikte naleving van dit 
tijdschema onder moeilijke 
omstandigheden het risico op een harde 

13. acht het uitblijven van de 
totstandbrenging van een brede 
overeenkomst door, vanwege een gebrek 
aan tijd, gebruik te maken van 
verschillende sectorale overeenkomsten om 
de onderhandelingen af te ronden, 
verwerpelijk;
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brexit aan het einde van de 
overgangsperiode vergroot;

Or. en

Amendement 54
Paulo Rangel

Ontwerpadvies
Paragraaf 13

Ontwerpadvies Amendement

13. acht het uitblijven van de 
totstandbrenging van een brede 
overeenkomst door, vanwege een gebrek 
aan tijd, gebruik te maken van 
verschillende sectorale overeenkomsten om 
de onderhandelingen af te ronden, 
verwerpelijk; wijst er nogmaals op dat het 
nog steeds mogelijk is de overgangsperiode 
te verlengen in overeenstemming met 
artikel 132 van het terugtrekkingsakkoord; 
is bezorgd dat de COVID-19-pandemie 
negatieve gevolgen zal hebben voor het 
tijdschema voor de sluiting van de 
overeenkomst; waarschuwt dat de strikte 
naleving van dit tijdschema onder 
moeilijke omstandigheden het risico op een 
harde brexit aan het einde van de 
overgangsperiode vergroot;

13. acht het uitblijven van de 
totstandbrenging van een brede 
overeenkomst door, vanwege een gebrek 
aan tijd, gebruik te maken van 
verschillende sectorale overeenkomsten om 
de onderhandelingen af te ronden, 
verwerpelijk, aangezien dergelijke 
duplicatie zou leiden tot inefficiënties in 
de toekomstige uitvoering van de 
overeenkomst; wijst er nogmaals op dat het 
nog steeds mogelijk is de overgangsperiode 
te verlengen in overeenstemming met 
artikel 132 van het terugtrekkingsakkoord; 
is bezorgd dat de COVID-19-pandemie 
negatieve gevolgen zal hebben voor het 
tijdschema voor de sluiting van de 
overeenkomst; waarschuwt dat de strikte 
naleving van dit tijdschema onder 
moeilijke omstandigheden het risico op een 
harde brexit aan het einde van de 
overgangsperiode vergroot; betreurt in dit 
opzicht de door het Verenigd Koninkrijk 
aangekondigde weigering van een 
uitbreiding van de overgangsperiode;

Or. en

Amendement 55
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpadvies
Paragraaf 13
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Ontwerpadvies Amendement

13. acht het uitblijven van de 
totstandbrenging van een brede 
overeenkomst door, vanwege een gebrek 
aan tijd, gebruik te maken van 
verschillende sectorale overeenkomsten om 
de onderhandelingen af te ronden, 
verwerpelijk; wijst er nogmaals op dat het 
nog steeds mogelijk is de 
overgangsperiode te verlengen in 
overeenstemming met artikel 132 van het 
terugtrekkingsakkoord; is bezorgd dat de 
COVID-19-pandemie negatieve gevolgen 
zal hebben voor het tijdschema voor de 
sluiting van de overeenkomst; waarschuwt 
dat de strikte naleving van dit tijdschema 
onder moeilijke omstandigheden het risico 
op een harde brexit aan het einde van de 
overgangsperiode vergroot;

13. acht het uitblijven van de 
totstandbrenging van een brede 
overeenkomst door, vanwege een gebrek 
aan tijd, gebruik te maken van 
verschillende sectorale overeenkomsten om 
de onderhandelingen af te ronden, 
verwerpelijk; dringt erop aan de 
overgangsperiode te verlengen in 
overeenstemming met artikel 132 van het 
terugtrekkingsakkoord; is bezorgd dat de 
COVID-19-pandemie negatieve gevolgen 
heeft voor het tijdschema voor de sluiting 
van de overeenkomst, zodat het 
buitengewoon moeilijk wordt een 
overeenkomst te bereiken voor de 
oorspronkelijke uiterste termijn, 
aangezien tot dusver slechts 2 van de 5 
oorspronkelijk ingeplande bijeenkomsten 
hebben plaatsgevonden; waarschuwt dat 
de strikte naleving van dit tijdschema 
onder moeilijke omstandigheden het risico 
op een harde brexit aan het einde van de 
overgangsperiode vergroot;

Or. en

Amendement 56
Geert Bourgeois

Ontwerpadvies
Paragraaf 13

Ontwerpadvies Amendement

13. acht het uitblijven van de 
totstandbrenging van een brede 
overeenkomst door, vanwege een gebrek 
aan tijd, gebruik te maken van 
verschillende sectorale overeenkomsten om 
de onderhandelingen af te ronden, 
verwerpelijk; wijst er nogmaals op dat het 
nog steeds mogelijk is de overgangsperiode 
te verlengen in overeenstemming met 
artikel 132 van het terugtrekkingsakkoord; 
is bezorgd dat de COVID-19-pandemie 
negatieve gevolgen zal hebben voor het 

13. acht het uitblijven van de 
totstandbrenging van een brede 
overeenkomst door, vanwege een gebrek 
aan tijd, gebruik te maken van 
verschillende sectorale overeenkomsten om 
de onderhandelingen af te ronden, 
verwerpelijk; wijst er nogmaals op dat het 
nog steeds mogelijk is de overgangsperiode 
te verlengen in overeenstemming met 
artikel 132 van het terugtrekkingsakkoord; 
is bezorgd dat de COVID-19-pandemie 
negatieve gevolgen zal hebben voor het 
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tijdschema voor de sluiting van de 
overeenkomst; waarschuwt dat de strikte 
naleving van dit tijdschema onder 
moeilijke omstandigheden het risico op een 
harde brexit aan het einde van de 
overgangsperiode vergroot;

tijdschema voor de sluiting van de 
overeenkomst; waarschuwt dat de strikte 
naleving van dit tijdschema onder 
moeilijke omstandigheden het risico op een 
harde brexit aan het einde van de 
overgangsperiode vergroot; dringt erop 
aan dat het in het belang van beide 
onderhandelende partijen is om een 
“harde brexit” te vermijden en nog een 
economische crisis, naast degene die 
wordt veroorzaak door COVID-19, af te 
wenden;

Or. en

Amendement 57
Mairead McGuinness

Ontwerpadvies
Paragraaf 13

Ontwerpadvies Amendement

13. acht het uitblijven van de 
totstandbrenging van een brede 
overeenkomst door, vanwege een gebrek 
aan tijd, gebruik te maken van 
verschillende sectorale overeenkomsten om 
de onderhandelingen af te ronden, 
verwerpelijk; wijst er nogmaals op dat het 
nog steeds mogelijk is de overgangsperiode 
te verlengen in overeenstemming met 
artikel 132 van het terugtrekkingsakkoord; 
is bezorgd dat de COVID-19-pandemie 
negatieve gevolgen zal hebben voor het 
tijdschema voor de sluiting van de 
overeenkomst; waarschuwt dat de strikte 
naleving van dit tijdschema onder 
moeilijke omstandigheden het risico op een 
harde brexit aan het einde van de 
overgangsperiode vergroot;

13. acht het uitblijven van de 
totstandbrenging van een brede 
overeenkomst door, vanwege een gebrek 
aan tijd, gebruik te maken van 
verschillende sectorale overeenkomsten om 
de onderhandelingen af te ronden, 
verwerpelijk; wijst er nogmaals op dat het 
nog steeds mogelijk is de overgangsperiode 
te verlengen in overeenstemming met 
artikel 132 van het terugtrekkingsakkoord; 
herinnert eraan dat een besluit om de 
overgangsperiode op grond van dit artikel 
te verlengen, uiterlijk op 1 juli 2020 moet 
worden genomen; is bezorgd dat de 
COVID-19-pandemie negatieve gevolgen 
zal hebben voor het tijdschema voor de 
sluiting van de overeenkomst; waarschuwt 
dat de strikte naleving van dit tijdschema 
onder moeilijke omstandigheden het risico 
op een harde brexit aan het einde van de 
overgangsperiode vergroot;
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Or. en

Amendement 58
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison
namens de ID-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 14

Ontwerpadvies Amendement

14. neemt kennis van het op 27 februari 
2020 door de Britse regering gepubliceerde 
document getiteld “The Future 
Relationship with the EU – The UK’s 
Approach to Negotiations” (De 
toekomstige betrekkingen met de EU – De 
onderhandelingsaanpak van het VK); is 
ingenomen met het voorstel van de Britse 
regering om afspraken te maken over het 
beheer die passend zijn voor betrekkingen 
tussen “soevereine gelijken”; verwerpt 
echter de door de Britse regering 
voorgestelde, gefragmenteerde aanpak, 
waarbij onderdelen zoals subsidies, 
mededingingsbeleid, handel en arbeid, 
handel en milieu, en belastingheffing niet 
in het geschillenbeslechtingsmechanisme 
van de overeenkomst worden opgenomen 
en aparte overeenkomsten worden 
voorgesteld met specifieke 
bestuursmechanismen op het gebied van 
onder andere rechtshandhaving en 
justitiële samenwerking in strafzaken, en 
nucleaire samenwerking, alsook 
mechanismen voor de beslechting van 
politieke geschillen in verband met de 
uitwisseling van gegevens voor 
rechtshandhavingsdoeleinden, en 
operationele samenwerking tussen 
rechtshandhavingsinstanties;

14. neemt kennis van het op 27 februari 
2020 door de Britse regering gepubliceerde 
document getiteld “The Future 
Relationship with the EU – The UK’s 
Approach to Negotiations” (De 
toekomstige betrekkingen met de EU – De 
onderhandelingsaanpak van het VK); is 
ingenomen met het voorstel van de Britse 
regering om afspraken te maken over het 
beheer die passend zijn voor betrekkingen 
tussen “soevereine gelijken”;

Or. en
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Amendement 59
Pedro Silva Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 14

Ontwerpadvies Amendement

14. neemt kennis van het op 27 februari 
2020 door de Britse regering gepubliceerde 
document getiteld “The Future 
Relationship with the EU – The UK’s 
Approach to Negotiations” (De 
toekomstige betrekkingen met de EU – De 
onderhandelingsaanpak van het VK); is 
ingenomen met het voorstel van de Britse 
regering om afspraken te maken over het 
beheer die passend zijn voor betrekkingen 
tussen “soevereine gelijken”; verwerpt 
echter de door de Britse regering 
voorgestelde, gefragmenteerde aanpak, 
waarbij onderdelen zoals subsidies, 
mededingingsbeleid, handel en arbeid, 
handel en milieu, en belastingheffing niet 
in het geschillenbeslechtingsmechanisme 
van de overeenkomst worden opgenomen 
en aparte overeenkomsten worden 
voorgesteld met specifieke 
bestuursmechanismen op het gebied van 
onder andere rechtshandhaving en justitiële 
samenwerking in strafzaken, en nucleaire 
samenwerking, alsook mechanismen voor 
de beslechting van politieke geschillen in 
verband met de uitwisseling van gegevens 
voor rechtshandhavingsdoeleinden, en 
operationele samenwerking tussen 
rechtshandhavingsinstanties;

14. neemt kennis van het op 27 februari 
2020 door de Britse regering gepubliceerde 
document getiteld “The Future 
Relationship with the EU – The UK’s 
Approach to Negotiations” (De 
toekomstige betrekkingen met de EU – De 
onderhandelingsaanpak van het VK); 
betreurt ten zeerste dat de Britse regering 
weigert haar wetsteksten openbaar te 
maken of zelfs maar te delen met het 
Europees Parlement en de Europese 
Raad, waardoor een ernstig gebrek aan 
transparantie ontstaat; wijst erop dat de 
voorstellen van het VK achterblijven bij 
de toezeggingen die het land heeft gedaan 
in het kader van het 
terugtrekkingsakkoord en de politieke 
verklaring; verwerpt echter de door de 
Britse regering voorgestelde, 
gefragmenteerde aanpak, waarbij 
onderdelen zoals subsidies, 
mededingingsbeleid, handel en arbeid, 
handel en milieu, en belastingheffing niet 
in het geschillenbeslechtingsmechanisme 
van de overeenkomst worden opgenomen 
en aparte overeenkomsten worden 
voorgesteld met specifieke 
bestuursmechanismen op het gebied van 
onder andere rechtshandhaving en justitiële 
samenwerking in strafzaken, en nucleaire 
samenwerking, alsook mechanismen voor 
de beslechting van politieke geschillen in 
verband met de uitwisseling van gegevens 
voor rechtshandhavingsdoeleinden, en 
operationele samenwerking tussen 
rechtshandhavingsinstanties;

Or. en
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Amendement 60
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpadvies
Paragraaf 14

Ontwerpadvies Amendement

14. neemt kennis van het op 27 februari 
2020 door de Britse regering gepubliceerde 
document getiteld “The Future 
Relationship with the EU – The UK’s 
Approach to Negotiations” (De 
toekomstige betrekkingen met de EU – De 
onderhandelingsaanpak van het VK); is 
ingenomen met het voorstel van de Britse 
regering om afspraken te maken over het 
beheer die passend zijn voor betrekkingen 
tussen “soevereine gelijken”; verwerpt 
echter de door de Britse regering 
voorgestelde, gefragmenteerde aanpak, 
waarbij onderdelen zoals subsidies, 
mededingingsbeleid, handel en arbeid, 
handel en milieu, en belastingheffing niet 
in het geschillenbeslechtingsmechanisme 
van de overeenkomst worden opgenomen 
en aparte overeenkomsten worden 
voorgesteld met specifieke 
bestuursmechanismen op het gebied van 
onder andere rechtshandhaving en justitiële 
samenwerking in strafzaken, en nucleaire 
samenwerking, alsook mechanismen voor 
de beslechting van politieke geschillen in 
verband met de uitwisseling van gegevens 
voor rechtshandhavingsdoeleinden, en 
operationele samenwerking tussen 
rechtshandhavingsinstanties;

14. neemt kennis van het op 27 februari 
2020 door de Britse regering gepubliceerde 
document getiteld “The Future 
Relationship with the EU – The UK’s 
Approach to Negotiations” (De 
toekomstige betrekkingen met de EU – De 
onderhandelingsaanpak van het VK); is 
ingenomen met het voorstel van de Britse 
regering om afspraken te maken over het 
beheer die passend zijn voor betrekkingen 
tussen “soevereine gelijken”; verwerpt 
echter de door de Britse regering 
voorgestelde, gefragmenteerde aanpak, 
waarbij onderdelen zoals subsidies, 
mededingingsbeleid, handel en arbeid, 
handel en milieu, en belastingheffing niet 
in het geschillenbeslechtingsmechanisme 
van de overeenkomst worden opgenomen 
en aparte overeenkomsten worden 
voorgesteld met specifieke 
bestuursmechanismen op het gebied van 
onder andere rechtshandhaving en justitiële 
samenwerking in strafzaken, en nucleaire 
samenwerking, alsook mechanismen voor 
de beslechting van politieke geschillen in 
verband met de uitwisseling van gegevens 
voor rechtshandhavingsdoeleinden, en 
operationele samenwerking tussen 
rechtshandhavingsinstanties; is ingenomen 
met de bepalingen van het document dat 
is gepubliceerd door de Britse regering 
met betrekking tot de deelname van het 
VK aan programma’s van de Unie, in het 
bijzondere de potentiële deelname aan het 
Erasmus+-programma; verzoekt om een 
volledige en permanente – en geen 
tijdelijke en gedeeltelijke – deelname aan 
dit programma, met het oog op de 
belangrijke rol die het de afgelopen jaren 
heeft gespeeld in de bevordering van 
samenwerking en de verdieping van de 
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mobiliteit en academische uitwisselingen 
tussen de jongere generaties in Europa; 
benadrukt ook hoe belangrijk het is dat 
het VK deelneemt aan andere 
programma’s, met name Horizon Europa, 
die van cruciaal belang zijn voor de 
ontwikkeling van samenwerking op het 
gebied van wetenschappelijk onderzoek, 
aangezien dit buitengewoon nuttig zou 
zijn om een betere respons te garanderen 
bij dreigingen als de recente COVID-19-
pandemie;

Or. en

Amendement 61
François Alfonsi
namens de Verts/ALE-fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

14 bis. herhaalt dat de rechten van 
burgers een absolute prioriteit blijven en 
roept ertoe op de uit hoofde van het 
terugtrekkingsakkoord gegarandeerde 
rechten voor EU- en VK-burgers en hun 
gezinnen te handhaven;

Or. en

Amendement 62
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison
namens de ID-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 15

Ontwerpadvies Amendement

15. dringt erop aan dat wordt gestreefd 
naar een overkoepelend kader met een 
horizontaal beheerssysteem voor de 

Schrappen
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toekomstige betrekkingen met het VK als 
geheel; herinnert eraan dat het VK als 
voormalige lidstaat belangrijke 
institutionele samenwerkings- en 
dialoogstructuren met de EU heeft 
opgebouwd die van pas kunnen komen bij 
de operationalisering van deze horizontale 
regelingen;

Or. en

Amendement 63
François Alfonsi
namens de Verts/ALE-fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 15

Ontwerpadvies Amendement

15. dringt erop aan dat wordt gestreefd 
naar een overkoepelend kader met een 
horizontaal beheerssysteem voor de 
toekomstige betrekkingen met het VK als 
geheel; herinnert eraan dat het VK als 
voormalige lidstaat belangrijke 
institutionele samenwerkings- en 
dialoogstructuren met de EU heeft 
opgebouwd die van pas kunnen komen bij 
de operationalisering van deze horizontale 
regelingen;

15. dringt erop aan dat wordt gestreefd 
naar een overkoepelend kader met een 
horizontaal beheerssysteem voor de 
toekomstige betrekkingen met het VK als 
geheel, met inachtneming van de 
specifieke belangen van Noord-Ierland, 
Schotland en Wales; herinnert eraan dat 
het VK als voormalige lidstaat belangrijke 
institutionele samenwerkings- en 
dialoogstructuren met de EU heeft 
opgebouwd die van pas kunnen komen bij 
de operationalisering van deze horizontale 
regelingen;

Or. en

Amendement 64
Pedro Silva Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 16
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Ontwerpadvies Amendement

16. merkt voorts op dat de 
ontwerptekst van de overeenkomst, in 
overeenstemming met de 
standaardpraktijk van de EU voor het 
sluiten van vrijhandelsovereenkomsten, 
voorziet in uitzonderingen en op maat 
gesneden 
geschillenbeslechtingsmechanismen op 
bepaalde gebieden, alsook in diplomatieke 
middelen voor de uitlegging en toepassing 
van het gedeelte van de ontwerptekst van 
de overeenkomst over buitenlands beleid, 
veiligheid en defensie, en daarmee 
voldoende flexibiliteit biedt binnen één 
samenhangend, overkoepelend kader; is 
ingenomen met het feit dat de 
aanvullende overeenkomsten die mogelijk 
op een later tijdstip zullen worden 
gesloten, een integraal onderdeel zullen 
uitmaken van de algehele, bilaterale 
betrekkingen in het kader van de 
overeenkomst en de institutionele 
bepalingen daarvan, zoals bepaald in 
deel vijf van de ontwerptekst van de 
overeenkomst;

Schrappen

Or. en

Amendement 65
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison
namens de ID-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 16

Ontwerpadvies Amendement

16. merkt voorts op dat de ontwerptekst 
van de overeenkomst, in overeenstemming 
met de standaardpraktijk van de EU voor 
het sluiten van vrijhandelsovereenkomsten, 
voorziet in uitzonderingen en op maat 
gesneden 
geschillenbeslechtingsmechanismen op 

16. merkt voorts op dat de ontwerptekst 
van de overeenkomst, in overeenstemming 
met de standaardpraktijk van de EU voor 
het sluiten van vrijhandelsovereenkomsten, 
voorziet in uitzonderingen en op maat 
gesneden 
geschillenbeslechtingsmechanismen op 
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bepaalde gebieden, alsook in diplomatieke 
middelen voor de uitlegging en toepassing 
van het gedeelte van de ontwerptekst van 
de overeenkomst over buitenlands beleid, 
veiligheid en defensie, en daarmee 
voldoende flexibiliteit biedt binnen één 
samenhangend, overkoepelend kader; is 
ingenomen met het feit dat de 
aanvullende overeenkomsten die mogelijk 
op een later tijdstip zullen worden 
gesloten, een integraal onderdeel zullen 
uitmaken van de algehele, bilaterale 
betrekkingen in het kader van de 
overeenkomst en de institutionele 
bepalingen daarvan, zoals bepaald in 
deel vijf van de ontwerptekst van de 
overeenkomst;

bepaalde gebieden;

Or. en

Amendement 66
Pedro Silva Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 17

Ontwerpadvies Amendement

17. is van mening dat de ontwerptekst 
van de overeenkomst voorziet in een 
robuust, samenhangend en flexibel 
beheerssysteem dat op zijn beurt voorziet 
in geschillenbeslechtingsmechanismen 
voor doeltreffende, snel uitvoerbare, 
afschrikkende maatregelen, zoals 
gebruikelijk bij de WTO en in het kader 
van vrijhandelsovereenkomsten, die 
volledig in verhouding staan tot het 
ongekende karakter van het beoogde 
brede partnerschap;

Schrappen

Or. en

Amendement 67
Fabio Massimo Castaldo
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Ontwerpadvies
Paragraaf 17

Ontwerpadvies Amendement

17. is van mening dat de ontwerptekst 
van de overeenkomst voorziet in een 
robuust, samenhangend en flexibel 
beheerssysteem dat op zijn beurt voorziet 
in geschillenbeslechtingsmechanismen 
voor doeltreffende, snel uitvoerbare, 
afschrikkende maatregelen, zoals 
gebruikelijk bij de WTO en in het kader 
van vrijhandelsovereenkomsten, die 
volledig in verhouding staan tot het 
ongekende karakter van het beoogde brede 
partnerschap;

17. is van mening dat de ontwerptekst 
van de overeenkomst voorziet in een 
robuust, samenhangend en flexibel 
beheerssysteem dat op zijn beurt voorziet 
in geschillenbeslechtingsmechanismen 
voor doeltreffende, snel uitvoerbare, 
afschrikkende maatregelen die volledig in 
verhouding staan tot het ongekende 
karakter van het beoogde brede 
partnerschap;

Or. en

Amendement 68
Maria Grapini

Ontwerpadvies
Paragraaf 17

Ontwerpadvies Amendement

17. is van mening dat de ontwerptekst 
van de overeenkomst voorziet in een 
robuust, samenhangend en flexibel 
beheerssysteem dat op zijn beurt voorziet 
in geschillenbeslechtingsmechanismen 
voor doeltreffende, snel uitvoerbare, 
afschrikkende maatregelen, zoals 
gebruikelijk bij de WTO en in het kader 
van vrijhandelsovereenkomsten, die 
volledig in verhouding staan tot het 
ongekende karakter van het beoogde brede 
partnerschap;

17. is van mening dat de ontwerptekst 
van de overeenkomst voorziet in een 
robuust, transparant, samenhangend en 
flexibel beheerssysteem dat op zijn beurt 
voorziet in 
geschillenbeslechtingsmechanismen voor 
doeltreffende, snel uitvoerbare, 
afschrikkende maatregelen, zoals 
gebruikelijk bij de WTO en in het kader 
van vrijhandelsovereenkomsten, die 
volledig in verhouding staan tot het 
ongekende karakter van het beoogde brede 
partnerschap;

Or. en
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Amendement 69
Pedro Silva Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 18

Ontwerpadvies Amendement

18. is ingenomen met de bepalingen 
van de ontwerptekst van de overeenkomst 
die tot doel hebben de autonomie van de 
rechtsorde van de EU te handhaven, met 
inbegrip van de rol van het Hof van 
Justitie van de Europese Unie als hoogste 
instantie voor de uitlegging van het EU-
recht;

Schrappen

Or. en

Amendement 70
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison
namens de ID-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 18

Ontwerpadvies Amendement

18. is ingenomen met de bepalingen 
van de ontwerptekst van de overeenkomst 
die tot doel hebben de autonomie van de 
rechtsorde van de EU te handhaven, met 
inbegrip van de rol van het Hof van 
Justitie van de Europese Unie als hoogste 
instantie voor de uitlegging van het EU-
recht;

18. uit zijn bezorgdheid dat de 
bepalingen van de ontwerptekst van de 
overeenkomst waarin wordt verwezen 
naar de rol van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie als hoogste instantie voor 
de uitlegging van het EU-recht de 
soevereiniteit van het VK ondermijnen en 
geen afspiegeling vormen van 
betrekkingen tussen soevereine gelijken;

Or. en

Amendement 71
Charles Goerens, Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa, Gilles Boyer, Pascal 
Durand, Guy Verhofstadt, Sandro Gozi
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Ontwerpadvies
Paragraaf 18

Ontwerpadvies Amendement

18. is ingenomen met de bepalingen 
van de ontwerptekst van de overeenkomst 
die tot doel hebben de autonomie van de 
rechtsorde van de EU te handhaven, met 
inbegrip van de rol van het Hof van Justitie 
van de Europese Unie als hoogste instantie 
voor de uitlegging van het EU-recht;

18. is ingenomen met de bepalingen 
van de ontwerptekst van de overeenkomst 
die tot doel hebben de autonomie van de 
rechtsorde van de EU te handhaven, met 
inbegrip van de rol van het Hof van Justitie 
van de Europese Unie als hoogste instantie 
voor de uitlegging van het EU-recht; 
betreurt in dit opzicht dat het VK-mandaat 
elke bevoegdheid van een buitenlandse 
rechtbank, waaronder het HvJ-EU, 
verwerpt;

Or. en

Amendement 72
Charles Goerens, Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa, Gilles Boyer, Pascal 
Durand, Guy Verhofstadt, Sandro Gozi

Ontwerpadvies
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

19 bis. is ingenomen met de toezeggingen 
op het gebied van mensenrechten die zijn 
voorzien in de ontwerpovereenkomst, met 
inbegrip van de eerbiediging van het 
Europees Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens; benadrukt dat het 
noodzakelijk is deze toezeggingen, met 
inbegrip van de aanvaarding van het 
gezag van het Europees Hof van de 
mensenrechten, te formaliseren; herhaalt 
dat de toekomstige samenwerking tussen 
de Unie en het VK op het gebied van 
justitie en politie afhankelijk moet zijn 
van dergelijke geformaliseerde 
toezeggingen;

Or. en
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Amendement 73
Charles Goerens, Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa, Gilles Boyer, Pascal 
Durand, Guy Verhofstadt, Sandro Gozi

Ontwerpadvies
Paragraaf 19 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

19 ter. benadrukt dat er duidelijke 
bepalingen moeten worden opgenomen 
met betrekking tot de handhaving van een 
op regels gebaseerde internationale orde, 
de rechtstaat en de bevordering van 
democratie;

Or. en

Amendement 74
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison
namens de ID-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 20

Ontwerpadvies Amendement

20. is verheugd over het voorstel om 
een parlementaire partnervergadering op 
te richten voor leden van het Europees 
Parlement en van het parlement van het 
Verenigd Koninkrijk, die het recht zal 
hebben om informatie te ontvangen van 
de partnerschapsraad en aanbevelingen 
ter zake te doen;

Schrappen

Or. en

Amendement 75
François Alfonsi
namens de Verts/ALE-fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 20
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Ontwerpadvies Amendement

20. is verheugd over het voorstel om 
een parlementaire partnervergadering op te 
richten voor leden van het Europees 
Parlement en van het parlement van het 
Verenigd Koninkrijk, die het recht zal 
hebben om informatie te ontvangen van de 
partnerschapsraad en aanbevelingen ter 
zake te doen;

20. is verheugd over het voorstel om 
een parlementaire partnervergadering op te 
richten voor leden van het Europees 
Parlement en van het parlement van het 
Verenigd Koninkrijk, die het recht zal 
hebben om informatie te ontvangen van de 
partnerschapsraad en aanbevelingen ter 
zake te doen; stelt voor dat ook 
vertegenwoordigers van de regionale 
parlementen en vergaderingen van 
Noord-Ierland, Schotland en Wales zitting 
nemen in deze gemengde parlementaire 
partnervergadering, met inachtneming 
van hun lokale bevoegdheden en 
specifieke uitdagingen;

Or. en

Amendement 76
Mairead McGuinness

Ontwerpadvies
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

20 bis. benadrukt het belang van 
samenwerking tussen de parlementsleden 
van de EU en het VK; erkent de positieve 
bijdrage van Britse parlementsleden aan 
de EU-fora voor interparlementaire 
samenwerking voorafgaand aan de 
terugtrekking van het VK uit de EU; kijkt 
uit naar een voortzetting van de 
parlementaire betrekkingen met het 
parlement van het Verenigd Koninkrijk;

Or. en

Amendement 77
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison
namens de ID-Fractie
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Ontwerpadvies
Paragraaf 21

Ontwerpadvies Amendement

21. is van oordeel dat formele 
afspraken, zoals afspraken over de 
parlementaire partnervergadering en de 
betrokkenheid van maatschappelijke 
organisaties bij de tenuitvoerlegging van 
de overeenkomst via de voorgestelde 
interne adviesgroepen en het forum voor 
het maatschappelijk middenveld, 
aanzienlijk kunnen bijdragen aan de 
legitimiteit en transparantie van de 
tenuitvoerlegging van de toekomstige 
overeenkomst en de toekomstige 
ontwikkeling van het partnerschap; meent 
evenwel dat de parlementaire 
partnervergadering het recht moet hebben 
om verplichte, periodieke verslagen te 
ontvangen over de tenuitvoerlegging van 
de overeenkomst en aanvullende 
overeenkomsten;

Schrappen

Or. en

Amendement 78
Paulo Rangel

Ontwerpadvies
Paragraaf 21

Ontwerpadvies Amendement

21. is van oordeel dat formele 
afspraken, zoals afspraken over de 
parlementaire partnervergadering en de 
betrokkenheid van maatschappelijke 
organisaties bij de tenuitvoerlegging van de 
overeenkomst via de voorgestelde interne 
adviesgroepen en het forum voor het 
maatschappelijk middenveld, aanzienlijk 
kunnen bijdragen aan de legitimiteit en 
transparantie van de tenuitvoerlegging van 
de toekomstige overeenkomst en de 

21. is van oordeel dat formele 
afspraken, zoals afspraken over de 
parlementaire partnervergadering en de 
betrokkenheid van maatschappelijke 
organisaties bij de tenuitvoerlegging van de 
overeenkomst via de voorgestelde interne 
adviesgroepen en het forum voor het 
maatschappelijk middenveld, aanzienlijk 
kunnen bijdragen aan de legitimiteit en 
transparantie van de tenuitvoerlegging van 
de toekomstige overeenkomst en de 
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toekomstige ontwikkeling van het 
partnerschap; meent evenwel dat de 
parlementaire partnervergadering het 
recht moet hebben om verplichte, 
periodieke verslagen te ontvangen over de 
tenuitvoerlegging van de overeenkomst en 
aanvullende overeenkomsten;

toekomstige ontwikkeling van het 
partnerschap;

Or. en

Amendement 79
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison
namens de ID-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 22

Ontwerpadvies Amendement

22. is van oordeel dat de details over 
de werking van het forum voor het 
maatschappelijk middenveld, en met name 
over de organisatie van de dialoog en het 
overleg tussen het forum en de 
partnerschapsraad, moeten worden 
verduidelijkt;

Schrappen

Or. en

Amendement 80
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison
namens de ID-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 23

Ontwerpadvies Amendement

23. eist dat het Parlement naast een 
rol in het kader van de parlementaire 
partnervergadering ook een formele rol 
krijgt toebedeeld in verband met de in de 
ontwerptekst van de overeenkomst 
vastgelegde afspraken over 
regelgevingssamenwerking, zodat het zijn 

Schrappen
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politieke toezicht naar behoren kan 
uitoefenen; eist bovendien dat de rechten 
en prerogatieven van het Parlement als 
medewetgever worden gewaarborgd; is 
van oordeel dat het recht van het 
Parlement om in kennis te worden gesteld 
van de afspraken over de herziening van 
de overeenkomst en van eventuele 
aanvullende overeenkomsten, alsook over 
het toezicht op de tenuitvoerlegging 
daarvan, in verhouding moet staan tot het 
ongekende karakter van het beoogde 
partnerschap.

Or. en

Amendement 81
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison
namens de ID-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 23

Ontwerpadvies Amendement

23. eist dat het Parlement naast een 
rol in het kader van de parlementaire 
partnervergadering ook een formele rol 
krijgt toebedeeld in verband met de in de 
ontwerptekst van de overeenkomst 
vastgelegde afspraken over 
regelgevingssamenwerking, zodat het zijn 
politieke toezicht naar behoren kan 
uitoefenen; eist bovendien dat de rechten 
en prerogatieven van het Parlement als 
medewetgever worden gewaarborgd; is 
van oordeel dat het recht van het 
Parlement om in kennis te worden gesteld 
van de afspraken over de herziening van 
de overeenkomst en van eventuele 
aanvullende overeenkomsten, alsook over 
het toezicht op de tenuitvoerlegging 
daarvan, in verhouding moet staan tot het 
ongekende karakter van het beoogde 
partnerschap.

23. is van mening dat de Europese 
Unie de onderhandelingen over een nieuw 
partnerschap met het Verenigd 
Koninkrijk van Groot-Brittannië en 
Noord-Ierland moet aangrijpen als kans 
om een nieuw model van Europese 
samenwerking tot stand te brengen op 
basis van betrekkingen tussen 
onafhankelijke en soevereine natiestaten; 
dringt er verder op aan dat de EU de 
onderhandelingen aangrijpt als kans om 
zichzelf voor te bereiden op het hierboven 
genoemde model van samenwerking;
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Or. en

Amendement 82
Danuta Maria Hübner

Ontwerpadvies
Paragraaf 23

Ontwerpadvies Amendement

23. eist dat het Parlement naast een rol 
in het kader van de parlementaire 
partnervergadering ook een formele rol 
krijgt toebedeeld in verband met de in de 
ontwerptekst van de overeenkomst 
vastgelegde afspraken over 
regelgevingssamenwerking, zodat het zijn 
politieke toezicht naar behoren kan 
uitoefenen; eist bovendien dat de rechten 
en prerogatieven van het Parlement als 
medewetgever worden gewaarborgd; is van 
oordeel dat het recht van het Parlement om 
in kennis te worden gesteld van de 
afspraken over de herziening van de 
overeenkomst en van eventuele 
aanvullende overeenkomsten, alsook over 
het toezicht op de tenuitvoerlegging 
daarvan, in verhouding moet staan tot het 
ongekende karakter van het beoogde 
partnerschap.

23. eist dat het Parlement naast een rol 
in het kader van de parlementaire 
partnervergadering ook een formele 
toezichthoudende rol krijgt toebedeeld in 
het kader van de uitvoering van de 
bepalingen van de ontwerptekst van de 
overeenkomst inzake 
regelgevingssamenwerking, zodat het zijn 
politieke toezicht naar behoren kan 
uitoefenen; eist bovendien dat de rechten 
en prerogatieven van het Parlement als 
medewetgever worden gewaarborgd; is van 
oordeel dat het recht van het Parlement om 
in kennis te worden gesteld van de 
afspraken over de herziening van de 
overeenkomst en van eventuele 
aanvullende overeenkomsten, alsook over 
het toezicht op de tenuitvoerlegging 
daarvan, in verhouding moet staan tot het 
ongekende karakter van het beoogde 
partnerschap.

Or. en

Amendement 83
Paulo Rangel

Ontwerpadvies
Paragraaf 23

Ontwerpadvies Amendement

23. eist dat het Parlement naast een rol 
in het kader van de parlementaire 
partnervergadering ook een formele rol 

23. eist dat, naast een rol in het kader 
van de parlementaire partnervergadering, 
ook de rol van het Parlement in verband 
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krijgt toebedeeld in verband met de in de 
ontwerptekst van de overeenkomst 
vastgelegde afspraken over 
regelgevingssamenwerking, zodat het zijn 
politieke toezicht naar behoren kan 
uitoefenen; eist bovendien dat de rechten 
en prerogatieven van het Parlement als 
medewetgever worden gewaarborgd; is van 
oordeel dat het recht van het Parlement om 
in kennis te worden gesteld van de 
afspraken over de herziening van de 
overeenkomst en van eventuele 
aanvullende overeenkomsten, alsook over 
het toezicht op de tenuitvoerlegging 
daarvan, in verhouding moet staan tot het 
ongekende karakter van het beoogde 
partnerschap.

met de in de ontwerptekst van de 
overeenkomst vastgelegde afspraken over 
regelgevingssamenwerking wordt 
geëerbiedigd, zodat het zijn politieke 
toezicht naar behoren kan uitoefenen; eist 
bovendien dat de rechten en prerogatieven 
van het Parlement als medewetgever 
worden gewaarborgd; is van oordeel dat 
het recht van het Parlement om in kennis te 
worden gesteld van de afspraken over de 
herziening van de overeenkomst en van 
eventuele aanvullende overeenkomsten, 
alsook over het toezicht op de 
tenuitvoerlegging daarvan, in verhouding 
moet staan tot het ongekende karakter van 
het beoogde partnerschap.

Or. en

Amendement 84
Pedro Silva Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

23 bis. merkt op dat er in dit stadium van 
de onderhandelingen nog sprake is van 
aanzienlijke verschillen in de standpunten 
van de partijen , onder meer met 
betrekking tot de reikwijdte en de 
juridische architectuur van de te 
onderhandelen tekst; betreurt in dit 
opzicht dat het VK niet bereid is om zich 
te buigen over een breed aantal kritieke 
kwesties; is bezorgd dat de crisis als 
gevolg van de COVID-19-pandemie 
negatieve gevolgen zal hebben voor het 
tijdschema voor de afronding van de 
onderhandelingen; waarschuwt dat de 
strikte naleving van dit tijdschema onder 
moeilijke omstandigheden het risico op 
een harde brexit aan het einde van de 
overgangsperiode vergroot; is van mening 
dat een verlenging van de 
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overgangsperiode overeenkomstig artikel 
132 van het terugtrekkingsakkoord 
noodzakelijk is om voldoende tijd te 
hebben om de onderhandelingen over een 
integraal toekomstig partnerschap af te 
ronden en tegelijkertijd de rechten van 
burgers, de rechtszekerheid en de 
economische en financiële stabiliteit te 
waarborgen.

Or. en

Amendement 85
Victor Negrescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

23 bis. eist transparantie gedurende het 
hele proces totdat er een politieke 
consensus is bereikt.

Or. en


