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12.12.2017 B8-0677/4 

Amendement  4 

Gerard Batten 

namens de EFDD-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0677/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, voorzitter van AFCO 

Stand van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk 

Ontwerpresolutie 

Visum 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  – gezien het handvest van de 

Verenigde Naties en resolutie 25/2625 van 

de Algemene Vergadering van de VN van 

24 oktober 1970 over "Principles of 

International Law concerning Friendly 

Relations and Cooperation Among States 

in accordance with the Charter of the 

United Nations", 

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677/5 

Amendement  5 

Gerard Batten 

namens de EFDD-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0677/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, voorzitter van AFCO 

Stand van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk 

Ontwerpresolutie 

Overweging C 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

C. overwegende dat de drie veruit 

belangrijkste scheidingskwesties 

betrekking hebben op de rechten van EU-

burgers die in het VK leven en VK-burgers 

die in de EU-27 leven, de grens tussen 

Ierland en Noord-Ierland en de unieke en 

bijzondere omstandigheden waar het eiland 

Ierland mee te maken heeft, en de regeling 

inzake de financiële verplichtingen van het 

VK ten aanzien van de EU; 

C. overwegende dat de drie veruit 

belangrijkste scheidingskwesties 

betrekking hebben op de rechten van EU-

burgers die in het VK leven en VK-burgers 

die in de EU-27 leven, de grens tussen 

Ierland en Noord-Ierland en de unieke en 

bijzondere omstandigheden waar het eiland 

Ierland mee te maken heeft, en de regeling 

inzake de financiële verplichtingen van het 

VK ten aanzien van de EU (indien die er 

zijn); 

Or. en 



 

AM\1141836NL.docx  PE614.300v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

12.12.2017 B8-0677/6 

Amendement  6 

Gerard Batten 

namens de EFDD-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0677/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, voorzitter van AFCO 

Stand van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk 

Ontwerpresolutie 

Overweging G 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

G. overwegende dat het VK ten 

aanzien van Ierland / Noord-Ierland de 

nodige toezeggingen heeft gedaan om door 

middel van afstemming van de regelgeving 

te waarborgen dat er geen sprake zal zijn 

van een "verharding" van de grens, onder 

meer: 

G. overwegende dat het VK ten 

aanzien van de Republiek Ierland / Noord-

Ierland de nodige toezeggingen heeft 

gedaan om door middel van afstemming 

van de regelgeving te waarborgen dat er 

geen sprake zal zijn van een "verharding" 

van de grens, onder meer: 

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677/7 

Amendement  7 

Gerard Batten 

namens de EFDD-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0677/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, voorzitter van AFCO 

Stand van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk 

Ontwerpresolutie 

Overweging I 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

I. overwegende dat dit niet betekent 

dat alle resterende kwesties zijn opgelost 

en dat het eveneens niets zegt over het 

standpunt dat het Parlement zal innemen 

bij de procedure voor de goedkeuring van 

het definitieve terugtrekkingsakkoord; 

I. overwegende dat dit niet betekent 

dat alle resterende kwesties zijn opgelost, 

met name wat betreft 

overgangsregelingen en de eerlijke 

verdeling van EU-activa, en dat het 

eveneens niets zegt over het standpunt dat 

het Parlement zal innemen bij de procedure 

voor de goedkeuring van het definitieve 

terugtrekkingsakkoord; 

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677/8 

Amendement  8 

Gerard Batten 

namens de EFDD-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0677/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, voorzitter van AFCO 

Stand van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. wijst er niettemin op dat er nog 

steeds onopgeloste kwesties resteren met 

betrekking tot de verwezenlijking van een 

ordelijke terugtrekking van het VK uit de 

EU, die moeten worden opgelost alvorens 

het terugtrekkingsakkoord kan worden 

voltooid; wijst erop dat het 

terugtrekkingsakkoord, wanneer het 

eenmaal is voltooid, moet worden 

vastgelegd in een heldere en 

ondubbelzinnige wettekst; wijst erop dat 

deze resterende kwesties betrekking 

hebben op: 

3. wijst er niettemin op dat er nog 

steeds onopgeloste kwesties resteren met 

betrekking tot de verwezenlijking van een 

ordelijke terugtrekking van het VK uit de 

EU, die moeten worden opgelost alvorens 

het terugtrekkingsakkoord kan worden 

voltooid; wijst erop dat het 

terugtrekkingsakkoord, wanneer het 

eenmaal is voltooid, moet worden 

vastgelegd in een heldere en 

ondubbelzinnige wettekst; wijst erop dat 

deze resterende kwesties betrekking 

hebben op: 

 – eventuele overgangsregelingen, 

– de uitbreiding van rechten van 

burgers naar toekomstige partners, 

– de uitbreiding van rechten van 

burgers naar toekomstige partners, 

– de waarborging dat er een 

inschikkelijke, declaratoire en kosteloze 

procedure komt, die, in het geval van 

aanvechting van een verklaring, de 

bewijslast bij de autoriteiten van het VK 

legt, en die gezinnen in staat stelt om de 

procedure door middel van één enkel 

formulier in gang te zetten, 

– de waarborging dat er een 

inschikkelijke, declaratoire en kosteloze 

procedure komt, die, in het geval van 

aanvechting van een verklaring, de 

bewijslast bij de autoriteiten van het VK 

legt, en die gezinnen in staat stelt om de 

procedure door middel van één enkel 

formulier in gang te zetten, 

– de waarborging van de bindende 

aard van de besluiten van het HvJEU met 

betrekking tot de uitlegging van bepalingen 

inzake rechten van burgers, en de 

vastlegging van de rol van de toekomstige 

onafhankelijke nationale autoriteit 

– de waarborging van de bindende 

aard van de besluiten van het HvJEU met 

betrekking tot de uitlegging van bepalingen 

inzake rechten van burgers, en de 

vastlegging van de rol van de toekomstige 

onafhankelijke nationale autoriteit 
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(ombudsman) die in het leven moet worden 

geroepen om klachten van burgers te 

behandelen, 

(ombudsman) die in het leven moet worden 

geroepen om klachten van burgers te 

behandelen, 

– de zekerstelling van het 

toekomstige recht op vrij verkeer in de 

gehele EU voor VK-burgers die momenteel 

in een lidstaat van de EU-27 leven, 

– de zekerstelling van het 

toekomstige recht op vrij verkeer in de 

gehele EU voor VK-burgers die momenteel 

in een lidstaat van de EU-27 leven, 

– de waarborging dat afspraken die 

zijn gemaakt ten aanzien van Noord-

Ierland /Ierland volledig uitvoerbaar zijn; 

– de waarborging dat afspraken die 

zijn gemaakt ten aanzien van Noord-

Ierland /Ierland volledig uitvoerbaar zijn; 

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677/9 

Amendement  9 

Gerard Batten 

namens de EFDD-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0677/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, voorzitter van AFCO 

Stand van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  5 bis. wijst erop dat het standpunt van de 

regering van het VK conceptueel zowel 

helder als rechtdoorzee is, in die zin dat 

het land zich uitspreekt voor: 

 – vrij verkeer van kapitaal, goederen 

en diensten (hetgeen "vrijhandel" in feite 

betekent); 

 – het niet langer gebonden zijn aan 

de uitspraken van het Hof van Justitie van 

de Europese Unie; 

 – de vrijheid om zelf 

handelsakkoorden met derde landen te 

sluiten; 

 – de vrijheid om baas te zijn over de 

eigen grenzen (inclusief de eigen 

territoriale wateren en de eigen exclusieve 

economische zone); 

 – een eind aan het vrij verkeer van 

personen, aangezien dit mede leidt tot: i) 

toegang tot publieke diensten, uitkeringen 

en arbeidsrechten (vanwege de enorme 

problemen als gevolg van de toekenning 

van dergelijke toegangsrechten aan 

honderden miljoenen mensen uit landen 

met een heel andere levensstandaard), en 

ii) de verplichte opname van 

vluchtelingen en asielzoekers door de 

lidstaten, tegen de wil van hun bevolking 

in; 
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Or. en 
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12.12.2017 B8-0677/10 

Amendement  10 

Gerard Batten 

namens de EFDD-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0677/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, voorzitter van AFCO 

Stand van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. herinnert eraan dat de Unie bij de 

onderhandelingen over en sluiting van een 

terugtrekkingsakkoord overeenkomstig 

artikel 50, lid 2, van het VEU rekening 

moet houden met het kader voor de 

toekomstige betrekkingen van het 

vertrekkende land met de Unie; 

5. herinnert eraan dat de Unie bij de 

onderhandelingen over en sluiting van een 

terugtrekkingsakkoord overeenkomstig 

artikel 50, lid 2, van het VEU rekening 

moet houden met het kader voor de 

toekomstige betrekkingen van het 

vertrekkende land met de Unie en dat dit 

artikel de opname in dit akkoord van 

overgangsregelingen niet verbiedt; 

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677/11 

Amendement  11 

Gerard Batten 

namens de EFDD-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0677/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, voorzitter van AFCO 

Stand van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 – streepje 8 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – resolutie 25/2625 van de Algemene 

Vergadering van de VN van 24 oktober 

1970, en in het bijzonder: a) het beginsel 

van non-interventie in aangelegenheden 

die onder de interne jurisdictie van 

soevereine staten vallen, zoals bedoeld in 

het Handvest van de Verenigde Naties, b) 

het beginsel van gelijke rechten en het 

zelfbeschikkingsrecht van volkeren, c) het 

beginsel van de gelijkheid van soevereine 

staten, d) het beginsel dat staten zich te 

goeder trouw houden aan de 

verplichtingen zoals bedoeld in het 

Handvest van de Verenigde Naties; 

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677/12 

Amendement  12 

Gerard Batten 

namens de EFDD-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0677/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, voorzitter van AFCO 

Stand van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 – streepje 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

– een derde land dat niet dezelfde 

verplichtingen heeft als een lidstaat kan 

niet dezelfde voordelen genieten als een 

lidstaat van de Europese Unie of een 

lidstaat van de EER;  

– een derde land dat niet dezelfde 

verplichtingen heeft als een lidstaat kan 

niet alle zelfde voordelen genieten als een 

lidstaat van de Europese Unie of een 

lidstaat van de EER;  

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677/13 

Amendement  13 

Gerard Batten 

namens de EFDD-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0677/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, voorzitter van AFCO 

Stand van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 – streepje 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

– autonomie van de besluitvorming 

van de EU; 

– autonomie van de besluitvorming 

van zowel het VK als de EU; 

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677/14 

Amendement  14 

Gerard Batten 

namens de EFDD-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0677/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, voorzitter van AFCO 

Stand van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 – streepje 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

– de rechtsorde van de EU en de rol 

van het HvJEU worden gewaarborgd; 

– de rechtsorde van de EU en de rol 

van het HvJEU binnen de EU worden 

gewaarborgd; 

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677/15 

Amendement  15 

Gerard Batten 

namens de EFDD-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0677/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, voorzitter van AFCO 

Stand van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 – streepje 8 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – de waarborging van de territoriale 

integriteit van het Verenigd Koninkrijk, 

zijn territoriale wateren en zijn exclusieve 

economische zone; 

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677/16 

Amendement  16 

Gerard Batten 

namens de EFDD-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0677/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, voorzitter van AFCO 

Stand van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 – streepje 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

– een deugdelijk evenwicht van 

rechten en plichten, inclusief evenredige 

financiële bijdragen; 

– een deugdelijk evenwicht van 

rechten en plichten, inclusief evenredige 

financiële bijdragen en een gelijke 

verdeling van EU-activa; 

Or. en 

 

 


