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12.3.2018 B8-0135/19 

Amendement  19 

Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Rina Ronja Kari, Miguel Urbán Crespo, Tania 

González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez 

Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy 

namens de GUE/NGL-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 8 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  8 bis. benadrukt dat in het akkoord over 

de toekomstige betrekkingen dwingende 

bepalingen inzake democratie, 

mensenrechten en de non-proliferatie van 

massavernietigingswapens moeten 

worden opgenomen die vergelijkbaar zijn 

met die in de huidige handels- of 

associatieovereenkomsten van de EU met 

andere derde landen, en dat er ook een 

innovatieve bindende bepaling inzake de 

bestrijding van klimaatverandering moet 

worden toegevoegd, naar aanleiding van 

de overeenkomst van Parijs; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/20 

Amendement  20 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Marie-Pierre Vieu, João Ferreira, João 

Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Rina Ronja Kari, Miguel Urbán Crespo, Tania González 

Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy 

namens de GUE/NGL-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 8 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  8 quater. dringt erop aan dat in de 

toekomstige overeenkomst tussen het VK 

en de EU rekening wordt gehouden met 

de specifieke situatie van grensarbeiders 

om het hoogste niveau van arbeidsnormen 

en sociale rechten te garanderen; 

herinnert eraan dat de rechten van 

werknemers moeten worden geëerbiedigd 

en gewaarborgd gedurende het gehele 

proces van de terugtrekking van het VK 

uit de EU en vraagt dat in de 

overgangsovereenkomst en het 

terugtrekkingsakkoord waarborgen voor 

deze rechten worden opgenomen; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/21 

Amendement  21 

Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, João Ferreira, João Pimenta 

Lopes, Miguel Viegas, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito 

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, 

Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Javier Couso 

Permuy 

namens de GUE/NGL-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 10 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  10 bis. benadrukt dat in dit proces 

overeenkomsten met derde landen moeten 

worden gewijzigd of dat er opnieuw over 

moet worden onderhandeld en dat 

vooruitgang op sociaal en milieugebied 

centraal moet komen te staan in deze 

overeenkomsten met het oog op de aanpak 

van de economische en sociale problemen 

die hebben bijgedragen tot het brexit-

besluit; meent dat alle toekomstige 

handelsovereenkomsten tussen de EU en 

het VK gebaseerd moeten zijn op de 

bevordering van de werknemersrechten 

en sociale bescherming, voedselveiligheid 

en consumenten- en milieubescherming, 

en moeten zorgen voor financiële 

stabiliteit en de verwezenlijking van de 

overeenkomst van Parijs inzake 

klimaatverandering; verwerpt dan ook 

alle modellen van 

vrijhandelsovereenkomsten of diepe en 

brede vrijhandelsovereenkomsten – 

waaronder ook modellen zoals CETA en 

TTIP – die leiden tot verdere deregulering 

van waarborgen en normen inzake 

openbare gezondheid, 

arbeidsvoorwaarden en het milieu; 
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Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/22 

Amendement  22 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine 

Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric 

namens de GUE/NGL-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 15 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  15 bis. spoort zowel de EU als het VK aan 

de noodzakelijke maatregelen te treffen 

om er effectief voor te zorgen dat de 

voordelen die de ontwikkelingslanden 

momenteel halen uit het EU-stelsel van 

algemene preferenties, niet ondermijnd 

worden door de brexit; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/23 

Amendement  23 

Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Rina Ronja Kari, Miguel Urbán Crespo, Tania 

González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez 

Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Javier Couso 

Permuy 

namens de GUE/NGL-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 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. onderstreept het feit dat vertrek uit 

de interne markt ertoe zou leiden dat het 

VK zowel het paspoortrecht voor 

financiële diensten zou verliezen als de 

mogelijkheid filialen te openen in de EU 

onder toezicht van het VK; herinnert eraan 

dat de EU-wetgeving voorziet in de 

mogelijkheid om op sommige gebieden de 

voorschriften van derde landen te 

beschouwen als gelijkwaardig, op basis 

van een evenredige en risicogerichte 

benadering, en neemt kennis van het feit 

dat momenteel werkzaamheden op 

wetgevingsgebied worden verricht en dat 

de Commissie weldra voorstellen op dit 

gebied zal indienen; benadrukt het feit dat 

besluiten over gelijkwaardigheid altijd een 

unilateraal karakter hebben; benadrukt ook 

het feit dat, om financiële stabiliteit en 

volledige naleving van de EU-regelgeving 

en -normen en de toepassing hiervan te 

garanderen, een prudentiële 

uitzonderingsbepaling en beperkingen van 

de grensoverschrijdende verlening van 

financiële diensten een gebruikelijk 

kenmerk van vrijhandelsovereenkomsten 

zijn; 

17. onderstreept het feit dat vertrek uit 

de interne markt ertoe zou leiden dat het 

VK zowel het paspoortrecht voor 

financiële diensten zou verliezen als de 

mogelijkheid filialen te openen in de EU 

onder toezicht van het VK; herinnert eraan 

dat de EU-wetgeving voorziet in de 

mogelijkheid om op sommige gebieden de 

voorschriften van derde landen te 

beschouwen als gelijkwaardig, op basis 

van een evenredige en risicogerichte 

benadering, en neemt kennis van het feit 

dat momenteel werkzaamheden op 

wetgevingsgebied worden verricht en dat 

de Commissie weldra voorstellen op dit 

gebied zal indienen; is van oordeel dat de 

Commissie niet gemachtigd mag worden 

om het VK "gelijkwaardige status" inzake 

de regulering van financiële markten te 

verlenen voordat er een 

handelsovereenkomst is gesloten en 

verzoekt de Commissie eerst de 

mogelijkheden te onderzoeken voor een 

aparte overeenkomst of een apart 

hoofdstuk in een handelsovereenkomst 

inzake bindende reguleringsnormen en 

transparantie voor financiële diensten op 

basis van – ten minste – de bestaande 

gemeenschappelijke normen op het 
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moment van de scheiding; benadrukt het 

feit dat besluiten over gelijkwaardigheid 

altijd een unilateraal karakter hebben; 

benadrukt ook het feit dat, om financiële 

stabiliteit en volledige naleving van de EU-

regelgeving en -normen en de toepassing 

hiervan te garanderen, een prudentiële 

uitzonderingsbepaling en beperkingen van 

de grensoverschrijdende verlening van 

financiële diensten een gebruikelijk 

kenmerk van vrijhandelsovereenkomsten 

zijn; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/24 

Amendement  24 

Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, 

Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Patrick Le 

Hyaric, Javier Couso Permuy 

namens de GUE/NGL-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 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

20. herhaalt dat, wat voedingsmiddelen 

en landbouwproducten betreft, toegang tot 

de EU-markt afhankelijk is van strikte 

naleving van alle EU-recht en -normen, 

met name op het gebied van 

voedselveiligheid, ggo's, pesticiden, 

geografische aanduidingen, dierenwelzijn, 

etikettering en traceerbaarheid, sanitaire en 

fytosanitaire normen, en gezondheid van 

mens, dier en plant; 

20. herhaalt dat, wat voedingsmiddelen 

en landbouwproducten betreft, toegang tot 

de EU-markt afhankelijk is van strikte 

naleving van alle EU-recht en -normen, 

met name op het gebied van 

voedselveiligheid, ggo's, pesticiden, 

geografische aanduidingen, dierenwelzijn, 

etikettering en traceerbaarheid, sanitaire en 

fytosanitaire normen, en gezondheid van 

mens, dier en plant; wijst erop dat met 

name quota voor markttoegang in de 

bestaande handelsovereenkomsten in de 

landbouwsector moeten worden verlaagd 

en aangepast aan de werkelijkheid van de 

huidige handelsstromen tussen de EU-27 

en de partners; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/25 

Amendement  25 

Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Miguel Urbán Crespo, 

Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez 

Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Javier Couso Permuy 

namens de GUE/NGL-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 21 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

21. merkt op, wat gemeenschappelijk 

buitenlands en veiligheidsbeleid betreft, 

dat het VK als derde land niet zal kunnen 

deelnemen aan het besluitvormingsproces 

van de EU en dat de gemeenschappelijke 

standpunten en acties van de EU alleen 

kunnen worden vastgesteld door de EU-

lidstaten; wijst er evenwel op dat dit geen 

overlegmechanismen uitsluit die het VK 

in staat stellen zich bij de standpunten 

inzake buitenlands beleid, gezamenlijke 

acties, met name op het gebied van 

mensenrechten, of multilaterale 

samenwerking van de EU aan te sluiten, 

met name in het kader van de VN, de 

OVSE en de Raad van Europa; steunt 

coördinatie met betrekking tot het beleid 

en de tenuitvoerlegging van sancties, 

inclusief wapenembargo's en 

gemeenschappelijke standpunten over 

wapenuitvoer; 

Schrappen 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/26 

Amendement  26 

Luke Ming Flanagan, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Miguel Urbán Crespo, Tania 

González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez 

Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Javier 

Couso Permuy 

namens de GUE/NGL-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; 

Schrappen 
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Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/27 

Amendement  27 

Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, João Ferreira, João 

Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Javier Couso 

Permuy 

namens de GUE/NGL-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 23 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

23. merkt op dat elke samenwerking 

op bovengenoemde gebieden die het delen 

omvat van gerubriceerde EU-informatie, 

met inbegrip van inlichtingen, afhankelijk 

is van een overeenkomst over 

veiligheidsinformatie voor de 

bescherming van gerubriceerde EU-

informatie; 

Schrappen 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/28 

Amendement  28 

Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, João Ferreira, João 

Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine 

Vergiat, Javier Couso Permuy 

namens de GUE/NGL-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 24 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

24. merkt op dat het VK, naar het 

voorbeeld van andere derde landen 

waarmee soortgelijke overeenkomsten zijn 

gesloten, kan deelnemen aan 

programma's van de Unie ter 

ondersteuning van defensie en externe 

veiligheid (zoals het Europees 

defensiefonds, Galileo en 

cyberveiligheidsprogramma's); staat open 

voor de mogelijkheid dat het VK blijft 

bijdragen aan de externe 

financieringsinstrumenten van de EU ter 

verwezenlijking van gemeenschappelijke 

doelstellingen, met name in de 

gemeenschappelijke buurlanden; 

Schrappen 

Or. en 



 

AM\1148304NL.docx  PE616.080v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

12.3.2018 B8-0135/29 

Amendement  29 

Sabine Lösing, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Rina Ronja Kari, 

Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres 

Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marie-

Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy 

namens de GUE/NGL-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 21 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  21 bis. verwerpt de integrale strategie van 

de EU, omdat deze geen beeld geeft van de 

negatieve en escalerende rol van de EU in 

actuele conflicten, maar in plaats daarvan 

pleit voor verdere militarisering en steun 

verleent aan de Europese industriële en 

technologische defensiebasis (EDTIB) en 

het industrieel ontwikkelingsprogramma 

voor de Europese defensie (EDIDP), het 

militair-industrieel complex en het 

streefdoel van de NAVO om ten minste 

2 % van het bnp aan defensie te besteden; 

wijst voorts op de samenvoeging van 

interne en externe veiligheid en het 

ondergeschikt maken van het handels-, 

ontwikkelings- en energiebeleid aan het 

gemeenschappelijk buitenlands en 

veiligheidsbeleid (GBVB) en het 

gemeenschappelijk veiligheids- en 

defensiebeleid (GVDB); dringt er in dit 

verband bij de lidstaten op aan 

prioriteiten te bevorderen zoals vrede, 

samenwerking, armoedebestrijding en de 

verwezenlijking van de duurzame-

ontwikkelingsdoelstellingen, 

wapenbeheersing, het NPV-stelsel en 

volledige nucleaire ontwapening, eerlijke 

handel en evenwichtige economische 

betrekkingen; 
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Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/30 

Amendement  30 

Sabine Lösing, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Rina Ronja Kari, 

Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres 

Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick 

Le Hyaric, Javier Couso Permuy 

namens de GUE/NGL-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 21 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  21 ter. is gekant tegen het gebruik van de 

brexit om de militarisering van de EU te 

versterken en te versnellen; is tegen een 

militaire unie en een EU-leger; is tegen de 

deelname van de lidstaten, het VK 

inbegrepen, aan het Europese beleid 

inzake militaire vermogens en 

bewapening, zoals permanente 

gestructureerde samenwerking (PESCO), 

die ook schadelijk is voor het 

consensusbeginsel van het GBVB/GVDB; 

is tegen de aan de gang zijnde versterking 

en ondersteuning van de defensie- en 

wapenindustrie; is gekant tegen de 

oprichting van het Europees 

Defensiefonds, het EU-

defensieprogramma en het EU-

programma voor defensieonderzoek, 

omdat ze in strijd zijn met artikel 41, lid 2, 

VEU, dat bepaalt dat uitgaven die 

voortvloeien uit operaties die gevolgen 

hebben op militair of defensiegebied niet 

ten laste van de begroting van de Unie 

mogen komen; is derhalve gekant tegen 

het opnemen van al deze veiligheids- en 

defensiebeleidsmaatregelen van de EU in 

het akkoord tussen de EU en het Verenigd 

Koninkrijk;  



 

AM\1148304NL.docx  PE616.080v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

Or. en 

 

 


