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NL In verscheidenheid verenigd NL

10.2.2020 B9-0098/1

Amendement 1
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0098/2020
PPE, S&D, Renew, GUE/NGL, Verts/ALE
Voorgestelde mandaat voor onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het Verenigd 
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. is van mening dat er bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan het 
juridisch kader van het VK met betrekking 
tot nationale veiligheid en de verwerking 
van persoonsgegevens door 
rechtshandhavingsautoriteiten; herinnert 
eraan dat grootschalige 
toezichtsprogramma’s wellicht niet als 
passend kunnen worden beschouwd uit 
hoofde van de EU-wetgeving en pleit er 
krachtig voor dat de rechtspraak van het 
HvJ-EU op dit gebied, zoals de uitspraak in 
de zaak Schrems, en de rechtspraak van het 
Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens in aanmerking worden genomen;

33. is van mening dat er bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan het 
juridisch kader van het VK met betrekking 
tot nationale veiligheid en de verwerking 
van persoonsgegevens door 
rechtshandhavingsautoriteiten; herinnert 
aan zijn bevinding in zijn resolutie van 
12 maart 2014 over toezicht1 dat de 
grootschalige toezichtprogramma’s die de 
Britse inlichtingendienst GCHQ op 
willekeurige en niet op enige verdenking 
gebaseerde wijze uitvoert onverenigbaar 
zijn met de beginselen van 
noodzakelijkheid en evenredigheid in een 
democratische samenleving en niet 
passend zijn uit hoofde van de EU-
wetgeving; pleit er krachtig voor dat de 
rechtspraak van het HvJ-EU op dit gebied, 
zoals de uitspraak in de zaak Schrems, en 
de rechtspraak van het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens in aanmerking 
worden genomen;

__________

1. PB C 378 van 9.11.2017, blz. 104.

Or. en
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NL In verscheidenheid verenigd NL

10.2.2020 B9-0098/2

Amendement 2
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0098/2020
PPE, S&D, Renew, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO
Voorgestelde mandaat voor onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het Verenigd 
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 66 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 66 bis. benadrukt dat in het toekomstige 
partnerschap tussen het VK en de EU de 
specifieke situatie van de Kanaaltunnel 
moet worden aangepakt, met name het 
regelgevingskader inzake 
spoorwegveiligheid;

Or. en
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10.2.2020 B9-0098/3

Amendement 3
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0098/2020
PPE, S&D, Renew, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO
Voorgestelde mandaat voor onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het Verenigd 
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 54

Ontwerpresolutie Amendement

54. dringt erop aan dat ten volle 
rekening wordt gehouden met de 
bijzondere situatie op het Ierse eiland en 
dat de onopgeloste kwesties met betrekking 
tot de burgers van Noord-Ierland worden 
aangepakt; dringt er bij de Britse 
autoriteiten op aan om te waarborgen dat 
de rechten van de burgers in Noord-Ierland 
volledig gewaarborgd blijven en dat alle 
onderdelen van het Goede Vrijdagakkoord 
volledig worden nageleefd;

54. dringt erop aan dat ten volle 
rekening wordt gehouden met de 
bijzondere situatie op het Ierse eiland en 
dat de onopgeloste kwesties met betrekking 
tot de burgers van Noord-Ierland worden 
aangepakt, met name de unieke situatie 
van Ierse onderdanen die in Noord-
Ierland zijn geboren; dringt er bij de Britse 
autoriteiten op aan om te waarborgen dat 
de rechten van de burgers in Noord-Ierland 
volledig gewaarborgd blijven en dat alle 
onderdelen van het Goede Vrijdagakkoord 
volledig worden nageleefd;

Or. en


