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12.3.2018 B8-0135/2 

Amendement  2 

Raymond Finch 

namens de EFDD-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0135/2018 

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

Kader van de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK 

Ontwerpresolutie 

Overweging C bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  C bis. overwegende dat zowel in de 

"Remain"- als in de "Leave"-campagne 

voor het referendum erkend, aanvaard en 

bepleit werd dat een stem om de Europese 

Unie te verlaten, ook een stem was om de 

douane-unie en de interne markt te 

verlaten;  

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/3 

Amendement  3 

Raymond Finch 

namens de EFDD-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0135/2018 

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

Kader van de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  1 bis. hamert erop dat de Commissie 

onverwijld moet onderhandelen over 

voortzetting van de tariefvrije handel met 

het Verenigd Koninkrijk parallel aan de 

huidige onderhandelingen over de 

terugtrekking; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/4 

Amendement  4 

Raymond Finch 

namens de EFDD-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0135/2018 

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

Kader van de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  3 bis. verwerpt elke poging van de 

Commissie tot het afdwingen van de 

rechtsmacht van het Hof van Justitie van 

de Europese Unie in het VK tijdens een 

overgangsperiode of daarna, met name 

met betrekking tot de toepassing van 

uitspraken die gedaan zijn na de datum 

van terugtrekking; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/5 

Amendement  5 

Raymond Finch 

namens de EFDD-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0135/2018 

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

Kader van de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  3 ter. herhaalt dat er, tenzij anderszins 

overeengekomen in het kader van de 

terugtrekking, geen wettelijke verplichting 

is voor het VK om een eenmalige 

financiële regeling te treffen of 

lidmaatschapsbijdragen te blijven betalen 

aan het MFK na de terugtrekking, 

aangezien de oprichtingsverdragen van de 

Europese Unie vanaf die datum niet 

langer van toepassing zullen zijn;  

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/6 

Amendement  6 

Raymond Finch 

namens de EFDD-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0135/2018 

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

Kader van de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  7 bis. vraagt met betrekking tot het 

beginsel van wederzijdse erkenning, dat 

de Commissie snel een evaluatie maakt 

van de toepassing van de uitspraak in de 

zaak Cassis de Dijon, wat zou zorgen voor 

een bijkomend, flexibel parallelspoor naar 

echte vrijhandel met een werkelijk 

minimaal aantal, of zelfs geen, tarifaire 

en niet-tarifaire belemmeringen; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/7 

Amendement  7 

Raymond Finch 

namens de EFDD-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0135/2018 

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

Kader van de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  16 bis. moedigt de EU-27 aan om een 

wederkerige aanpak voor te stellen voor 

de toekomstige betrekkingen tussen de EU 

en het VK in het algemeen en met name 

met betrekking tot verzekering, 

herverzekering, financiële diensten, 

industriële productie en geneesmiddelen, 

op basis van wederzijdse erkenning van 

normen en regelgevers, zoals die welke 

onlangs zijn overeengekomen in de 

bilaterale overeenkomst tussen de EU en 

de VS inzake prudentiële maatregelen 

betreffende verzekering en 

herverzekering; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/8 

Amendement  8 

Raymond Finch 

namens de EFDD-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0135/2018 

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

Kader van de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  20 bis. wijst erop dat het Verenigd 

Koninkrijk in het verleden in aanzienlijke 

mate heeft bijgedragen, en dat ook nu nog 

doet, aan de vrede, veiligheid en welvaart 

van het Europese continent; beseft dat het 

Verenigd Koninkrijk ook in de toekomst 

buiten de Europese Unie een belangrijke 

rol zal blijven spelen via de NAVO en 

bilaterale partnerschappen;  

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/9 

Amendement  9 

Raymond Finch 

namens de EFDD-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0135/2018 

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

Kader van de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

22. benadrukt het feit dat dit 

partnerschap kan worden gesloten in het 

kader van de 

deeelnamekaderovereenkomst (DKO) 

waarmee de rol wordt bepaald van derde 

landen, om het mogelijk te maken dat het 

VK deelneemt aan civiele en militaire 

missies en operaties van de EU (zonder 

leidende rol voor het VK), programma's 

en projecten, uitwisseling van 

inlichtingen, opleiding en uitwisseling van 

militair personeel, en samenwerking op 
het gebied van bewapening, inclusief 

projecten die worden ontwikkeld in het 

kader van de permanente gestructureerde 

samenwerking (PESCO); onderstreept het 

feit dat deze deelname geen afbreuk mag 

doen aan en in overeenstemming moet 

zijn met de desbetreffende standpunten, 

besluiten en wetgeving van de EU, 

inclusief wat overheidsopdrachten en 

transfers op het gebied van defensie 

betreft; wijst erop dat deze samenwerking 

afhankelijk is van volledige naleving van 

het internationaal recht inzake de 

mensenrechten en het internationaal 

humanitair recht en de grondrechten van 

de EU; 

22. verwerpt de sluiting van elke 

deelnamekaderovereenkomst op grond 

waarvan het Verenigd Koninkrijk 

wettelijk gebonden zou zijn aan toekomstig 

buitenlands of veiligheidsbeleid van de 

EU; verwerpt met name eventuele 

toekomstige financiële bijdragen of 

deelname aan operaties met betrekking 

waartoe het VK geen algemene controle 

over het politieke besluitvormingsproces 

zou hebben, aan projecten in het kader van 

de permanente gestructureerde 

samenwerking (PESCO) en aan EU-

gevechtsgroepen; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/10 

Amendement  10 

Raymond Finch 

namens de EFDD-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0135/2018 

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

Kader van de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 32 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  32 bis. betreurt en verwerpt de suggesties 

van de Europese Raad dat een 

toekomstige vrijhandelsovereenkomst met 

het VK moet inhouden dat EU-vaartuigen 

toegang houden tot viswateren van het 

VK; verzoekt de EU-27 het internationaal 

recht (UNCLOS) in acht te nemen door 

na de brexit de volledige exclusieve 

economische zone van 200 zeemijl van het 

VK toe te passen; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/11 

Amendement  11 

Raymond Finch 

namens de EFDD-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0135/2018 

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

Kader van de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 51 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  51 bis. maakt zich ernstig zorgen dat de 

regering van het VK zich tijdens de 

overgangsperiode zou moeten houden aan 

EU-wetten die uitgevaardigd worden door 

instellingen waarin het niet 

vertegenwoordigd is; aanvaardt derhalve 

dat het Britse parlement het recht heeft te 

weigeren dat wetgeving die tijdens of na 

de overgangsperiode is vastgesteld door de 

EU, wordt toegepast op het VK; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/12 

Amendement  12 

Raymond Finch 

namens de EFDD-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0135/2018 

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

Kader van de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 52 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  52 bis. dringt erop aan dat de Commissie 

het resultaat van het Britse referendum 

eerbiedigt en de Britse regering niet 

weerhoudt van haar voornemen om de 

instructies te honoreren die het publiek 

haar in het referendum heeft gegeven om 

het vrije verkeer van personen op de 

datum van terugtrekking te beëindigen; 

Or. en 



 

AM\1148292NL.docx  PE616.080v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

12.3.2018 B8-0135/13 

Amendement  13 

Raymond Finch 

namens de EFDD-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0135/2018 

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

Kader van de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 55 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  55 bis. betreurt de poging van de 

Commissie om het Verenigd Koninkrijk 

van Groot-Brittannië en Noord-Ierland te 

verdelen door laatstgenoemd land na de 

datum van terugtrekking permanent in de 

douane-unie te houden;  

Or. en 

 

 


