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Amendement 1
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Ontwerpresolutie
Visum 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de uitkomst van de 
vergadering van het Gemengd Comité 
EU-VK van 30 maart 2020,

Or. en

Amendement 2
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Ontwerpresolutie
Visum 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de gezamenlijke verklaring 
van het gespecialiseerd comité voor het 
Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland 
van 30 april 2020,

Or. en

Amendement 3
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Susanna Ceccardi

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het mandaat van 
de EU, dat op 25 februari door de Raad is 
goedgekeurd, de basis legt voor een 
alomvattend nieuw partnerschap dat een 
coherente structuur en een algemeen 
bestuurskader vormt;

Schrappen
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Or. fr

Amendement 4
Kati Piri, Christophe Hansen

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het mandaat van 
de EU, dat op 25 februari door de Raad is 
goedgekeurd, de basis legt voor een 
alomvattend nieuw partnerschap dat een 
coherente structuur en een algemeen 
bestuurskader vormt;

A. overwegende dat de politieke 
verklaring de maatstaf voor de 
onderhandelingen vormt en dat hierin de 
parameters zijn vastgesteld van een 
ambitieus, breed, diepgaand en flexibel 
partnerschap voor de handels- en 
economische samenwerking op basis van 
een alomvattende en evenwichtige 
vrijhandelsovereenkomst, 
wetshandhaving en strafrecht, 
buitenlands beleid, veiligheid en defensie 
en bredere samenwerkingsgebieden; 
overwegende dat het mandaat van de EU, 
dat op 25 februari door de Raad op basis 
daarvan is goedgekeurd, het 
onderhandelingskader vormt waarmee 
wordt gestreefd naar een sterk en 
alomvattend partnerschap tussen de EU en 
het VK, dat een coherente structuur en een 
algemeen bestuurskader vormt; 
overwegende dat de EU de 
gefragmenteerde aanpak van het VK, 
waarmee het streeft te onderhandelen 
over een reeks afzonderlijke, op zichzelf 
staande overeenkomsten, niet zal 
accepteren;

Or. en

Amendement 5
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews, Nicolae Ştefănuță, Dita Charanzová
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Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat de EU-wetgeving 
tijdens de overgangsperiode nog steeds 
van toepassing is op en in het VK, op alle 
beleidsgebieden, met uitzondering van 
bepalingen van de Verdragen en 
handelingen die voorafgaande aan de 
inwerkingtreding het 
terugtrekkingsakkoord niet bindend 
waren voor en in het VK; overwegende 
dat de Europese Commissie op 
14 mei 2020 een inbreukprocedure tegen 
het VK heeft ingeleid vanwege niet-
naleving van de EU-regels inzake het vrije 
verkeer;

Or. en

Amendement 6
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews, Nicolae Ştefănuță, Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quater. overwegende dat het 
Europees Parlement in zijn resolutie van 
12 februari 2020 zijn standpunt heeft 
geuit over het voorgestelde mandaat voor 
onderhandelingen over een nieuw 
partnerschap met het Verenigd 
Koninkrijk van Groot-Brittannië en 
Noord-Ierland;

Or. en
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Amendement 7
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews, Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het EU-mandaat 
is gebaseerd op de richtsnoeren van de 
Europese Raad van 23 maart 2018 en de 
politieke verklaring die op 17 oktober 2019 
met het VK is overeengekomen;

B. overwegende dat het EU-mandaat 
is gebaseerd op de richtsnoeren van de 
Europese Raad van 23 maart 2018 en de 
politieke verklaring waarmee zowel de EU 
als het VK op 17 oktober 2019 hebben 
ingestemd; overwegende dat in de 
politieke verklaring de parameters van het 
nieuwe partnerschap zijn vastgesteld;

Or. en

Amendement 8
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews, Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat er bij de 
onderhandelingen over het beoogde 
partnerschap ervan uit moet worden 
gegaan dat het terugtrekkingsakkoord en de 
drie protocollen daarbij daadwerkelijk 
worden uitgevoerd;

C. overwegende dat er bij de 
onderhandelingen over het beoogde 
partnerschap alleen van uit kan worden 
gegaan dat het terugtrekkingsakkoord en de 
drie protocollen daarbij daadwerkelijk en 
volledig worden uitgevoerd;

Or. en

Amendement 9
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Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat er bij de 
onderhandelingen over het beoogde 
partnerschap ervan uit moet worden 
gegaan dat het terugtrekkingsakkoord en de 
drie protocollen daarbij daadwerkelijk 
worden uitgevoerd;

C. overwegende dat er bij de 
onderhandelingen over het beoogde 
partnerschap van uit moet worden gegaan 
dat het terugtrekkingsakkoord en de drie 
protocollen daarbij daadwerkelijk en 
volledig worden uitgevoerd;

Or. en

Amendement 10
Anna Fotyga, Geert Bourgeois, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Raffaele Fitto, 
Hermann Tertsch

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de EU streeft naar 
een alomvattend nieuw partnerschap met 
het VK dat de in de politieke verklaring 
genoemde aandachtsgebieden bestrijkt: 
handels- en economische samenwerking, 
wetshandhaving en justitiële samenwerking 
in strafzaken, buitenlands beleid, veiligheid 
en defensie, en thematische 
samenwerkingsgebieden;

D. overwegende dat de EU streeft naar 
een ambitieus en alomvattend nieuw 
partnerschap met het VK dat de in de 
politieke verklaring genoemde 
aandachtsgebieden bestrijkt: handels- en 
economische samenwerking, 
wetshandhaving en justitiële samenwerking 
in strafzaken, buitenlands beleid, veiligheid 
en defensie, terrorismebestrijding, 
cyberveiligheiden andere thematische 
samenwerkingsgebieden;

Or. en

Amendement 11
Kati Piri, Christophe Hansen

Ontwerpresolutie
Overweging D
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Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de EU streeft 
naar een alomvattend nieuw partnerschap 
met het VK dat de in de politieke 
verklaring genoemde aandachtsgebieden 
bestrijkt: handels- en economische 
samenwerking, wetshandhaving en 
justitiële samenwerking in strafzaken, 
buitenlands beleid, veiligheid en defensie, 
en thematische samenwerkingsgebieden;

D. overwegende dat de EU haar 
inspanningen en vastberadenheid moet 
handhaven om een overeenkomst te 
sluiten zoals duidelijk voorzien in de 
politieke verklaring, die op 
17 oktober 2019 door beide partijen, 
waaronder de Britse premier, werd 
ondertekend, en het 
onderhandelingsmandaat;

Or. en

Amendement 12
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Susanna Ceccardi

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de toekomstige 
overeenkomst moet worden ingebed in een 
algemeen bestuurskader en dat het Hof 
van Justitie van de EU de enige instantie 
moet zijn die verantwoordelijk is voor de 
interpretatie van het EU-recht;

Schrappen

Or. fr

Amendement 13
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews, Nicolae Ştefănuță, Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat het Verenigd 
Koninkrijk (VK) sinds 31 januari 2020 



AM\1206003NL.docx 9/151 PE652.491v01-00

NL

geen lidstaat van de Europese Unie (EU) 
meer is;

Or. en

Amendement 14
Kati Piri, Christophe Hansen

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het VK als derde 
land niet dezelfde rechten en voordelen kan 
hebben als een lidstaat en dat de situatie in 
zowel de EU als het VK daarom vanaf 
januari 2021 aanzienlijk zal veranderen;

F. overwegende dat het VK als derde 
land niet dezelfde rechten en voordelen kan 
hebben als een lidstaat en dat de situatie in 
zowel de EU als het VK daarom vanaf 
januari 2021 aanzienlijk zal veranderen; 
overwegende dat in de toekomstige 
partnerschapsovereenkomst rekening 
moet worden gehouden met de 
geografische nabijheid van het VK, het 
niveau van onderlinge verbondenheid en 
het huidige hoge niveau van afstemming 
op de EU-regels, aangezien de EU vanaf 
het begin duidelijk heeft gemaakt dat hoe 
meer privileges en rechten het VK wil, hoe 
meer verplichtingen hieraan verbonden 
zijn;

Or. en

Amendement 15
Anna Fotyga, Geert Bourgeois, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Raffaele Fitto, 
Hermann Tertsch

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het VK als derde 
land niet dezelfde rechten en voordelen 
kan hebben als een lidstaat en dat de 
situatie in zowel de EU als het VK daarom 

F. overwegende dat de situatie in 
zowel de EU als het VK daarom vanaf 
januari 2021 aanzienlijk zal veranderen;
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vanaf januari 2021 aanzienlijk zal 
veranderen;

Or. en

Amendement 16
Attila Ara-Kovács

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het VK als derde 
land niet dezelfde rechten en voordelen kan 
hebben als een lidstaat en dat de situatie in 
zowel de EU als het VK daarom vanaf 
januari 2021 aanzienlijk zal veranderen;

F. overwegende dat het VK als derde 
land niet dezelfde rechten en voordelen kan 
hebben en niet dezelfde verplichtingen 
naleeft als een lidstaat en dat de situatie in 
zowel de EU als het VK daarom vanaf 
januari 2021 aanzienlijk zal veranderen;

Or. en

Amendement 17
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het VK als derde 
land niet dezelfde rechten en voordelen kan 
hebben als een lidstaat en dat de situatie in 
zowel de EU als het VK daarom vanaf 
januari 2021 aanzienlijk zal veranderen;

F. overwegende dat het VK als derde 
land niet dezelfde verplichtingen, rechten 
en voordelen kan hebben als een lidstaat en 
dat de situatie in zowel de EU als het VK 
daarom vanaf januari 2021 aanzienlijk zal 
veranderen;

Or. en

Amendement 18
Paulo Rangel
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Ontwerpresolutie
Overweging -A (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-A. overwegende dat de EU en het VK 
fundamentele waarden en beginselen 
delen, economisch met elkaar verbonden 
zijn, geografisch dicht bij elkaar liggen en 
wat veiligheid en defensie betreft van 
elkaar afhankelijk zijn;

Or. pt

Amendement 19
Anna Fotyga, Geert Bourgeois, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Charlie Weimers, 
Raffaele Fitto, Hermann Tertsch

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat het VK een 
belangrijke speler en bondgenoot is op het 
gebied van buitenlandse zaken, veiligheid 
en defensie en wordt gekenmerkt door zijn 
grote defensiebegroting, wijd verbreide 
diplomatische netwerk, hoogwaardige 
veiligheids- en inlichtingendiensten en 
een permanente zetel in de VN-
Veiligheidsraad, en een van de oprichters 
van de NAVO is;

Or. en

Amendement 20
Geert Bourgeois, Anna Fotyga

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat de EU de grootste 
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handelspartner van het VK is; 
overwegende dat de Britse uitvoer naar de 
Europese Unie in 2018 45 % van alle 
Britse uitvoer vertegenwoordigde en de 
Britse invoer vanuit de EU steeg tot 53 % 
van alle Britse invoer; overwegende dat 
een overschot op de dienstenbalans werd 
gecompenseerd door een tekort op de 
goederenbalans;

Or. en

Amendement 21
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews, Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de EU en het VK 
in de politieke verklaring zijn 
overeengekomen om in juni 2020 op hoog 
niveau bijeen te komen om de balans op te 
maken van de geboekte vooruitgang, 
teneinde overeenstemming te bereiken over 
maatregelen om de onderhandelingen over 
de toekomstige betrekkingen voort te 
zetten;

G. overwegende dat de EU en het VK 
in de politieke verklaring zijn 
overeengekomen om in juni 2020 op hoog 
niveau bijeen te komen om de balans op te 
maken van de geboekte vooruitgang ten 
aanzien van de uitvoering van het 
terugtrekkingsakkoord en de 
onderhandelingen, teneinde 
overeenstemming te bereiken over 
maatregelen om de onderhandelingen over 
de toekomstige betrekkingen voort te 
zetten;

Or. en

Amendement 22
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews, Dita Charanzová
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Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat de EU en haar 
lidstaten tijdens de onderhandelingen de 
eenheid moeten bewaren om de belangen 
van hun burgers zo goed mogelijk te 
verdedigen;

H. overwegende dat de eenheid van de 
EU en haar lidstaten tijdens de 
onderhandelingen essentieel is om de 
belangen van de EU, met inbegrip van die 
van haar burgers zo goed mogelijk te 
verdedigen; overwegende dat de EU en 
haar lidstaten tijdens de 
onderhandelingen over en goedkeuring 
van het terugtrekkingsakkoord en daarna 
eensgezind zijn gebleven; overwegende 
dat deze eenheid wordt weerspiegeld in de 
goedkeuring van het 
onderhandelingsmandaat dat de EU-
onderhandelaar en hoofd van de EU-
taskforce Michel Barnier heeft gekregen, 
die op krachtige steun kan rekenen van de 
EU en haar lidstaten;

Or. en

Amendement 23
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Susanna Ceccardi

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat de EU en haar 
lidstaten tijdens de onderhandelingen de 
eenheid moeten bewaren om de belangen 
van hun burgers zo goed mogelijk te 
verdedigen;

H. overwegende dat de lidstaten van 
de EU hun fundamentele belangen 
moeten kunnen verdedigen in het kader 
van de onderhandeling over een 
overeenkomst met het Verenigd 
Koninkrijk van Groot-Brittannië en 
Noord-Ierland;

Or. fr

Amendement 24
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Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat Frankrijk, dat in 
bijzondere mate de gevolgen ondervindt 
van de wettelijke bepalingen die in Groot-
Brittannië van kracht zijn op het gebied 
van het asielrecht, in de eerste plaats zijn 
belangen moet kunnen verdedigen, in 
voorkomend geval in het kader van een 
specifieke en afzonderlijke overeenkomst 
met het Verenigd Koninkrijk van Groot-
Brittannië en Noord-Ierland;

Or. fr

Amendement 25
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat de EU en het VK 
in de politieke verklaring zijn 
overeengekomen dat de toekomstige 
betrekkingen gebaseerd moeten zijn op 
gedeelde waarden zoals de eerbiediging en 
bescherming van de mensenrechten en de 
fundamentele vrijheden, de democratische 
beginselen, de rechtsstaat en steun voor 
non-proliferatie, en dat deze waarden een 
essentiële voorwaarde zijn voor 
samenwerking in het kader van de 
politieke verklaring; overwegende dat de 
toekomstige betrekkingen de voortdurende 
inzet van het VK voor de eerbiediging van 
het kader van het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens 
(EVRM) moeten omvatten;

Schrappen

Or. fr
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Amendement 26
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat de EU en het VK 
in de politieke verklaring zijn 
overeengekomen dat de toekomstige 
betrekkingen gebaseerd moeten zijn op 
gedeelde waarden zoals de eerbiediging en 
bescherming van de mensenrechten en de 
fundamentele vrijheden, de democratische 
beginselen, de rechtsstaat en steun voor 
non-proliferatie, en dat deze waarden een 
essentiële voorwaarde zijn voor 
samenwerking in het kader van de politieke 
verklaring; overwegende dat de 
toekomstige betrekkingen de voortdurende 
inzet van het VK voor de eerbiediging van 
het kader van het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens 
(EVRM) moeten omvatten;

I. overwegende dat de EU en het VK 
in de politieke verklaring zijn 
overeengekomen dat de toekomstige 
betrekkingen gebaseerd moeten zijn op 
gedeelde waarden zoals de eerbiediging en 
bescherming van de mensenrechten en de 
fundamentele vrijheden, de democratische 
beginselen, de rechtsstaat en steun voor 
non-proliferatie, en dat deze waarden een 
essentiële voorwaarde zijn voor 
samenwerking in het kader van de politieke 
verklaring; overwegende dat de 
toekomstige betrekkingen de voortdurende 
inzet van het VK voor de eerbiediging van 
het kader van het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens 
(EVRM) en het VN-Handvest, de 
beginselen van ontwapening, vrede en 
veiligheid en duurzame ontwikkeling 
moeten omvatten;

Or. en

Amendement 27
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews, Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat de EU en het VK I. overwegende dat de EU en het VK 
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in de politieke verklaring zijn 
overeengekomen dat de toekomstige 
betrekkingen gebaseerd moeten zijn op 
gedeelde waarden zoals de eerbiediging en 
bescherming van de mensenrechten en de 
fundamentele vrijheden, de democratische 
beginselen, de rechtsstaat en steun voor 
non-proliferatie, en dat deze waarden een 
essentiële voorwaarde zijn voor 
samenwerking in het kader van de politieke 
verklaring; overwegende dat de 
toekomstige betrekkingen de voortdurende 
inzet van het VK voor de eerbiediging van 
het kader van het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens 
(EVRM) moeten omvatten;

in de politieke verklaring zijn 
overeengekomen dat de toekomstige 
betrekkingen gebaseerd moeten zijn op 
gedeelde waarden zoals de eerbiediging en 
bescherming van de mensenrechten en de 
fundamentele vrijheden, de democratische 
beginselen, de rechtsstaat, een op regels 
gebaseerde internationale orde, met 
inbegrip van steun voor non-proliferatie, 
en milieubescherming en dat deze 
waarden een essentiële voorwaarde zijn 
voor samenwerking in het kader van de 
politieke verklaring; overwegende dat de 
toekomstige betrekkingen afhankelijk 
moeten worden gesteld van de 
voortdurende inzet van het VK voor de 
eerbiediging van het kader van het 
Europees Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens (EVRM);

Or. en

Amendement 28
Kati Piri, Christophe Hansen

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat beide kanten 
moeten zijn voorbereid op zeer ernstige 
veranderingen van hun economieën 
wanneer geen overeenkomst kan worden 
bereikt, die zullen worden verergerd door 
de COVID-19-crisis en de verwachte 
economische gevolgen daarvan;

Or. en

Amendement 29
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
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Groothuis, Barry Andrews, Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat in de politieke 
verklaring is bepaald dat het toekomstige 
economische partnerschap zal worden 
gebaseerd op bepalingen die een gelijk 
speelveld voor een open en eerlijke 
mededinging waarborgen;

Or. en

Amendement 30
Anna Fotyga, Geert Bourgeois, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Raffaele Fitto

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat de toekomstige 
betrekkingen moeten zijn gebaseerd op 
een evenwicht tussen rechten en plichten, 
rekening houdend met de principes van 
elke partij;

Or. en

Amendement 31
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews, Nicolae Ştefănuță, Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Overweging I ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I ter. overwegende dat de COVID-19-
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pandemie een totaal onverwachte en 
ongekende nieuwe situatie heeft 
gecreëerd, die aanzienlijke gevolgen heeft 
voor de tenuitvoerlegging van het 
terugtrekkingsakkoord en voor het ritme 
en de efficiëntie van de onderhandelingen 
tussen het VK en de EU;

Or. en

Amendement 32
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews, Nicolae Ştefănuță, Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Overweging I quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I quater. overwegende dat een 
wereldwijde pandemie en de te 
verwachten geopolitieke, economische en 
sociale gevolgen hiervan de noodzaak 
versterken om de 
samenwerkingsmechanismen tussen 
partners en bondgenoten te verbeteren;

Or. en

Amendement 33
Kati Piri, Christophe Hansen

Ontwerpresolutie
Overweging I ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I ter. overwegende dat de huidige 
tijdsdruk bij de onderhandelingen louter 
het gevolg is van de keuzes van het VK;

Or. en
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Amendement 34
Kati Piri, Christophe Hansen

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1. betreurt dat na drie 
onderhandelingsronden geen echte 
vooruitgang is geboekt, met uitzondering 
van een zeer klein begin op een beperkt 
aantal gebieden;

Or. en

Amendement 35
Kati Piri, Christophe Hansen

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1 bis. herhaalt dat de EU er stevig aan 
vasthoudt dat gelijktijdig tastbare 
vooruitgang moet worden geboekt op alle 
gebieden van de onderhandelingen, met 
inbegrip van het gelijke speelveld, visserij, 
interne veiligheid en bestuur, zoals 
uiteengezet in de politieke verklaring; 
benadrukt dat de onderhandelingen over 
economische kwesties niet kunnen 
worden opgedeeld en dat de EU niet zal 
instemmen met een 
vrijhandelsovereenkomst zonder 
voldoende waarborgen voor een gelijk 
speelveld en een bevredigende 
overeenkomst inzake visserij; steunt de 
Commissie derhalve volledig bij het 
verdedigen van het alomvattende 
ontwerpakkoord zoals vanaf het begin 
voorgesteld door de EU, in plaats van in te 
stemmen met afzonderlijke 
overeenkomsten;
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Or. en

Amendement 36
Kati Piri, Christophe Hansen

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1 ter. is verheugd over de bekendmaking 
van de Britse 
ontwerpwetgevingsvoorstellen, ondanks 
de vertraging; merkt op dat veel van deze 
voorstellen, in tegenstelling tot de 
bewering van het VK dat het 
gebruikmaakt van bestaande precedenten, 
veel verder gaan dan wat de EU in de 
afgelopen jaren in andere 
vrijhandelsovereenkomsten is 
overeengekomen met derde landen; 
herinnert eraan dat een definitief akkoord 
gebaseerd moet zijn op een evenwicht 
tussen rechten en plichten;

Or. en

Amendement 37
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Susanna Ceccardi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is verheugd over het feit dat er een 
grote mate van overeenstemming bestaat 
tussen de onderhandelingsdoelstellingen 
die zijn geformuleerd in zijn resolutie van 
12 februari 2020 en de 
onderhandelingsrichtsnoeren die de Raad 
op 25 februari 2020 heeft aangenomen; 
benadrukt dat de Commissie de volledige 
steun van het Parlement heeft bij de 
onderhandelingen met het VK in 

1. neemt nota van het feit dat er een 
grote mate van overeenstemming bestaat 
tussen de onderhandelingsdoelstellingen 
die zijn geformuleerd in zijn resolutie van 
12 februari 2020 en de 
onderhandelingsrichtsnoeren die de Raad 
op 25 februari 2020 heeft aangenomen; 
betreurt dat de Commissie over een 
exclusief onderhandelingsmandaat 
beschikt en vraagt dat dit mandaat 
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overeenstemming met de vastgestelde 
richtsnoeren, aangezien alle drie de 
instellingen het in grote lijnen eens zijn 
met de doelstellingen die met deze 
onderhandelingen moeten worden bereikt;

rechtstreeks door de Raad wordt 
uitgevoerd;

Or. fr

Amendement 38
Anna Fotyga, Geert Bourgeois, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Raffaele Fitto, 
Hermann Tertsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is verheugd over het feit dat er een 
grote mate van overeenstemming bestaat 
tussen de onderhandelingsdoelstellingen 
die zijn geformuleerd in zijn resolutie van 
12 februari 2020 en de 
onderhandelingsrichtsnoeren die de Raad 
op 25 februari 2020 heeft aangenomen; 
benadrukt dat de Commissie de volledige 
steun van het Parlement heeft bij de 
onderhandelingen met het VK in 
overeenstemming met de vastgestelde 
richtsnoeren, aangezien alle drie de 
instellingen het in grote lijnen eens zijn 
met de doelstellingen die met deze 
onderhandelingen moeten worden bereikt;

1. is verheugd over de grote mate van 
overeenstemming tussen de 
onderhandelingsdoelstellingen die zijn 
geformuleerd in zijn resolutie van 
12 februari 2020 en de 
onderhandelingsrichtsnoeren die de Raad 
op 25 februari 2020 heeft aangenomen; 
benadrukt dat de Commissie de volledige 
steun van het Parlement heeft bij de 
onderhandelingen met het VK in 
overeenstemming met de vastgestelde 
richtsnoeren, aangezien alle drie de 
instellingen het in grote lijnen eens zijn 
met de doelstellingen die met deze 
onderhandelingen moeten worden bereikt;

Or. en

Amendement 39
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is ingenomen met de ontwerptekst 
van de EU voor de overeenkomst inzake 

2. is ingenomen met de ontwerptekst 
van de EU voor de overeenkomst inzake 
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het nieuwe partnerschap met het VK, die 
op 18 maart 2020 is gepubliceerd;

het nieuwe partnerschap met het VK, die 
op 18 maart 2020 is gepubliceerd en 
waarin een alomvattende overeenkomst 
wordt voorgesteld voor een diepgaand en 
nauw partnerschap, dat niet alleen de 
vrije handel in goederen en diensten 
beslaat, maar ook wederzijds 
bevredigende manieren om verstoringen 
en oneerlijke concurrentievoordelen te 
voorkomen, met inbegrip van die in 
verband met de landbouwsector, sanitaire 
en fytosanitaire normen (SPS’en), en 
staatssteun, en om te zorgen voor een 
bevorderlijk klimaat voor de ontwikkeling 
van de handel in investeringen;

Or. en

Amendement 40
Danuta Maria Hübner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is ingenomen met de ontwerptekst 
van de EU voor de overeenkomst inzake 
het nieuwe partnerschap met het VK, die 
op 18 maart 2020 is gepubliceerd;

2. is ingenomen met de ontwerptekst 
van de EU voor de overeenkomst inzake 
het nieuwe partnerschap met het VK, die 
op 18 maart 2020 is gepubliceerd; steunt 
de benadering van de onderhandelingen 
van de Commissie om een alomvattende 
overeenkomst te sluiten die alle gebieden 
van de bilaterale betrekkingen beslaat; 
wijst in dit verband de benadering van de 
Britse regering af om te 
onderhandelingen over sectorale 
overeenkomsten die niet alle aspecten van 
de betrekkingen tussen de EU en het VK 
beslaan zoals vastgelegd in de politieke 
verklaring;

Or. en

Amendement 41
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Liesje Schreinemacher, Nathalie Loiseau, Barry Andrews, Nicola Danti, Svenja Hahn, 
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Jérémy Decerle, 
Dita Charanzová, Urmas Paet, Malik Azmani, Bart Groothuis, Michal Šimečka, 
Bernard Guetta, Katalin Cseh, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Nicolae Ştefănuță

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. is ingenomen met de praktijk van 
de Commissie om het Parlement tijdig 
informatie te verstrekken over de 
onderhandelingen, in lijn met de 
informatie die met de lidstaten wordt 
gedeeld, en dringt erop aan dat zij deze 
praktijk voorzet;

Or. en

Amendement 42
Liesje Schreinemacher, Nathalie Loiseau, Barry Andrews, Nicola Danti, Svenja Hahn, 
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Jérémy Decerle, 
Dita Charanzová, Urmas Paet, Malik Azmani, Bart Groothuis, Michal Šimečka, 
Bernard Guetta, Katalin Cseh, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Nicolae Ştefănuță

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 ter. is ervan overtuigd dat 
transparantie goed is voor het 
onderhandelingsproces en voor burgers 
en ondernemingen, aangezien zij zich zo 
beter kunnen voorbereiden op de tijd na 
de overgangsperiode;

Or. en

Amendement 43
Dragoş Tudorache

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. benadrukt dat de COVID-19-
pandemie het onderhandelingsproces 
tussen de EU en het VK heeft vertraagd 
en uit zijn zorgen over de tijdige sluiting 
van een volwaardige 
partnerschapsovereenkomst;

Or. en

Amendement 44
Anna Fotyga, Geert Bourgeois, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Raffaele Fitto, 
Hermann Tertsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. merkt op dat het Verenigd 
Koninkrijk diverse ontwerpteksten aan de 
EU heeft voorgelegd die - in tegenstelling 
tot de tekst van de EU - niet openbaar zijn 
en onder meer betrekking hebben op een 
handelsovereenkomst met bijlagen, een 
overeenkomst inzake luchtvervoer, een 
overeenkomst inzake de veiligheid van de 
luchtvaart en een overeenkomst inzake 
samenwerking op het gebied van civiele 
kernenergie via Euratom;

Schrappen

Or. en

Amendement 45
Kati Piri, Christophe Hansen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. merkt op dat het Verenigd 
Koninkrijk diverse ontwerpteksten aan de 

Schrappen
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EU heeft voorgelegd die - in tegenstelling 
tot de tekst van de EU - niet openbaar zijn 
en onder meer betrekking hebben op een 
handelsovereenkomst met bijlagen, een 
overeenkomst inzake luchtvervoer, een 
overeenkomst inzake de veiligheid van de 
luchtvaart en een overeenkomst inzake 
samenwerking op het gebied van civiele 
kernenergie via Euratom;

Or. en

Amendement 46
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. merkt op dat het Verenigd 
Koninkrijk diverse ontwerpteksten aan de 
EU heeft voorgelegd die - in tegenstelling 
tot de tekst van de EU - niet openbaar zijn 
en onder meer betrekking hebben op een 
handelsovereenkomst met bijlagen, een 
overeenkomst inzake luchtvervoer, een 
overeenkomst inzake de veiligheid van de 
luchtvaart en een overeenkomst inzake 
samenwerking op het gebied van civiele 
kernenergie via Euratom;

3. merkt op dat het Verenigd 
Koninkrijk diverse ontwerpteksten aan de 
EU heeft voorgelegd die betrekking hebben 
op een handelsovereenkomst met bijlagen, 
een visserijovereenkomst, een 
overeenkomst inzake luchtvervoer, een 
overeenkomst inzake de veiligheid van de 
burgerluchtvaart met bijlagen, een 
energieovereenkomst, een overeenkomst 
inzake de coördinatie van de sociale 
zekerheid, een overeenkomst inzake 
civiele kernenergie, een overeenkomst 
inzake wetshandhaving en justitiële 
samenwerking in strafzaken, een 
overeenkomst inzake de overdracht van 
niet-begeleide minderjarige asielzoekers 
en een overeenkomst inzake de overname 
van personen die zonder vergunning op 
het grondgebied verblijven; dringt er bij 
de Britse regering op aan te zorgen voor 
een gelijk niveau van transparantie als de 
Europese Commissie en om alle 
toekomstige tekstuele voorstellen 
onmiddellijk na indiening voor de 
onderhandelingen voor het publiek 
beschikbaar te maken;
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Or. en

Amendement 47
Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Sven Mikser, Lukas Mandl, Arnaud Danjean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. merkt op dat het Verenigd 
Koninkrijk diverse ontwerpteksten aan de 
EU heeft voorgelegd die - in tegenstelling 
tot de tekst van de EU - niet openbaar zijn 
en onder meer betrekking hebben op een 
handelsovereenkomst met bijlagen, een 
overeenkomst inzake luchtvervoer, een 
overeenkomst inzake de veiligheid van de 
luchtvaart en een overeenkomst inzake 
samenwerking op het gebied van civiele 
kernenergie via Euratom;

3. merkt op dat het Verenigd 
Koninkrijk diverse ontwerpteksten aan de 
EU heeft voorgelegd die - in tegenstelling 
tot de tekst van de EU - niet openbaar zijn 
en onder meer betrekking hebben op een 
handelsovereenkomst met bijlagen, een 
overeenkomst inzake luchtvervoer, een 
overeenkomst inzake de veiligheid van de 
luchtvaart en een overeenkomst inzake 
samenwerking op het gebied van civiele 
kernenergie via Euratom; merkt op dat het 
VK, in strijd met de politieke verklaring, 
geen overeenkomst wil sluiten inzake 
veiligheids- en defensiekwesties;

Or. en

Amendement 48
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. merkt op dat het Verenigd 
Koninkrijk diverse ontwerpteksten aan de 
EU heeft voorgelegd die - in tegenstelling 
tot de tekst van de EU - niet openbaar zijn 
en onder meer betrekking hebben op een 
handelsovereenkomst met bijlagen, een 
overeenkomst inzake luchtvervoer, een 
overeenkomst inzake de veiligheid van de 
luchtvaart en een overeenkomst inzake 
samenwerking op het gebied van civiele 

3. merkt op dat het Verenigd 
Koninkrijk diverse ontwerpteksten aan de 
EU heeft voorgelegd die - in tegenstelling 
tot de tekst van de EU - niet openbaar zijn 
en onder meer betrekking hebben op een 
handelsovereenkomst met bijlagen, een 
overeenkomst inzake luchtvervoer, een 
overeenkomst inzake de veiligheid van de 
luchtvaart en een overeenkomst inzake 
samenwerking op het gebied van civiele 
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kernenergie via Euratom; kernenergie via Euratom; verwerpt in dit 
opzicht elke gefragmenteerde benadering 
van de onderhandelingen;

Or. en

Amendement 49
Traian Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. merkt op dat het Verenigd 
Koninkrijk diverse ontwerpteksten aan de 
EU heeft voorgelegd die – in tegenstelling 
tot de tekst van de EU – niet openbaar zijn 
en onder meer betrekking hebben op een 
handelsovereenkomst met bijlagen, een 
overeenkomst inzake luchtvervoer, een 
overeenkomst inzake de veiligheid van de 
luchtvaart en een overeenkomst inzake 
samenwerking op het gebied van civiele 
kernenergie via Euratom;

3. merkt op dat het Verenigd 
Koninkrijk diverse ontwerpteksten aan de 
EU heeft voorgelegd die onder meer 
betrekking hebben op een 
handelsovereenkomst met bijlagen, een 
overeenkomst inzake luchtvervoer, een 
overeenkomst inzake de veiligheid van de 
luchtvaart en een overeenkomst inzake 
samenwerking op het gebied van civiele 
kernenergie via Euratom;

Or. ro

Amendement 50
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. merkt op dat het Verenigd 
Koninkrijk diverse ontwerpteksten aan de 
EU heeft voorgelegd die – in tegenstelling 
tot de tekst van de EU – niet openbaar zijn 
en onder meer betrekking hebben op een 
handelsovereenkomst met bijlagen, een 
overeenkomst inzake luchtvervoer, een 
overeenkomst inzake de veiligheid van de 
luchtvaart en een overeenkomst inzake 

3. merkt op dat het Verenigd 
Koninkrijk diverse ontwerpteksten aan de 
EU heeft voorgelegd die onder meer 
betrekking hebben op een 
handelsovereenkomst met bijlagen, een 
overeenkomst inzake luchtvervoer, een 
overeenkomst inzake de veiligheid van de 
luchtvaart en een overeenkomst inzake 
samenwerking op het gebied van civiele 
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samenwerking op het gebied van civiele 
kernenergie via Euratom;

kernenergie via Euratom;

Or. pt

Amendement 51
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. herinnert eraan dat in artikel 184 
van het terugtrekkingsakkoord is bepaald 
dat de EU en het VK te goeder trouw en 
met volledige eerbiediging van hun 
respectieve rechtsordes, alles in het werk 
moeten stellen om de nodige stappen te 
nemen om via onderhandelingen spoedig 
tot de in de Politieke Verklaring 
genoemde akkoorden inzake hun 
toekomstige betrekkingen te komen en de 
relevante procedures voor de 
bekrachtiging of sluiting van die 
akkoorden te volgen, teneinde te 
waarborgen dat die akkoorden voor zover 
mogelijk vanaf het eind van de 
overgangsperiode van toepassing zijn;

Or. en

Amendement 52
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie en de Raad 
de doelstellingen na te streven die zijn 
opgenomen in artikel 21 VEU, met 
bijzondere aandacht voor het veiligstellen 
van de waarden, grondrechten en 
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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;

Or. en

Amendement 53
Liesje Schreinemacher, Nathalie Loiseau, Barry Andrews, Nicola Danti, Svenja Hahn, 
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Jérémy Decerle, 
Dita Charanzová, Urmas Paet, Malik Azmani, Bart Groothuis, Michal Šimečka, 
Bernard Guetta, Katalin Cseh, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Nicolae Ştefănuță

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. onderstreept dat de COVID-19-
pandemie het onderhandelingsproces 
direct beïnvloedt; erkent de bereidheid 
van beide partijen om de 
onderhandelingen tijdens de COVID-19-
pandemie met virtuele middelen voort te 
zetten om de vertraging te beperken; 
erkent dat onderhandelingen met virtuele 
middelen leiden tot bijkomende 
uitdagingen; verzoekt de partijen fysieke 
vergaderingen te organiseren zodra dit 
veilig wordt geacht;

Or. en

Amendement 54
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie de 
onderhandelingen op transparante wijze 
te voeren; dringt er bij de Commissie op 
aan in dit opzicht te zorgen voor openbare 
raadplegingen en een constante dialoog 
met de sociale partners en het 
maatschappelijk middenveld, evenals met 
de nationale parlementen;

Or. en

Amendement 55
Liesje Schreinemacher, Nathalie Loiseau, Barry Andrews, Nicola Danti, Svenja Hahn, 
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Jérémy Decerle, 
Dita Charanzová, Urmas Paet, Malik Azmani, Bart Groothuis, Michal Šimečka, 
Bernard Guetta, Katalin Cseh, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Nicolae Ştefănuță

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. is ervan overtuigd dat de negatieve 
gevolgen van de COVID-19-pandemie 
voor de mondiale handel en economische 
betrekkingen als extra stimulans dienen 
om aanzienlijke vooruitgang te boeken bij 
de onderhandelingen en te streven naar 
een alomvattend en ambitieus 
partnerschap;

Or. en

Amendement 56
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 quater. is van mening dat een 
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overeenkomst alleen kan worden gesloten 
wanneer deze gebaseerd is op en volledig 
in overeenstemming is met de sociale, 
milieu- en mensenrechtennormen die zijn 
verankerd in de relevante Europese en 
internationale verdragen en 
overeenkomsten, waaronder de blijvende 
naleving van het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens 
en de monitorings- en 
handhavingsmechanismen hiervan;

Or. en

Amendement 57
Anna Fotyga, Geert Bourgeois, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Raffaele Fitto, 
Hermann Tertsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

4. herinnert eraan dat elke 
associatieovereenkomst tussen de EU en 
het VK krachtens artikel 217 VWEU (“de 
overeenkomst”) strikt in overeenstemming 
moet zijn met de volgende beginselen:

4. herinnert eraan dat elke 
toekomstige associatieovereenkomst tussen 
de EU en het VK krachtens artikel 217 
VWEU (“de overeenkomst”) strikt in 
overeenstemming moet zijn met de 
volgende beginselen:

Or. en

Amendement 58
Anna Fotyga, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Raffaele Fitto, Hermann Tertsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – punt i

Ontwerpresolutie Amendement

(i) een derde land mag niet dezelfde 
rechten en voordelen hebben als een 
lidstaat van de EU of een lid van de 
Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) of 
de Europese Economische Ruimte (EER);

Schrappen
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Or. en

Amendement 59
Attila Ara-Kovács

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – punt i

Ontwerpresolutie Amendement

(i) een derde land mag niet dezelfde 
rechten en voordelen hebben als een 
lidstaat van de EU of een lid van de 
Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) of 
de Europese Economische Ruimte (EER);

(i) een derde land mag niet dezelfde 
rechten en voordelen hebben en hoeft niet 
dezelfde verplichtingen na te komen als 
een lidstaat van de EU of een lid van de 
Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) of 
de Europese Economische Ruimte (EER);

Or. en

Amendement 60
Inma Rodríguez-Piñero, Javier Moreno Sánchez, Javi López, Nacho Sánchez Amor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – punt ii

Ontwerpresolutie Amendement

(ii) bescherming van de volledige 
integriteit en de goede werking van de 
interne markt en de douane-unie en de 
ondeelbaarheid van de vier vrijheden, 
waarbij met name de mate van 
samenwerking in de economische pijler in 
verhouding moet staan tot de vrijheid van 
verkeer van personen;

(ii) bescherming van de volledige 
integriteit en de goede werking van de 
interne markt en de douane-unie en de 
ondeelbaarheid van de vier vrijheden, 
waarbij met name de mate van 
samenwerking in de pijler voor 
economische associatie in 
overeenstemming moet zijn met de 
verplichtingen die zijn vastgesteld om de 
mobiliteit van personen te 
vergemakkelijken op gebieden zoals het 
niet vereisen van visa om te reizen, de 
mobiliteit van onderzoekers en studenten 
en de samenwerking op het gebied van 
sociale zekerheid, en van tijdelijke 
dienstverleners en zakelijke reizigers;

Or. en
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Amendement 61
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Susanna Ceccardi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – punt ii

Ontwerpresolutie Amendement

(ii) bescherming van de volledige 
integriteit en de goede werking van de 
interne markt en de douane-unie en de 
ondeelbaarheid van de vier vrijheden, 
waarbij met name de mate van 
samenwerking in de economische pijler in 
verhouding moet staan tot de vrijheid van 
verkeer van personen;

(ii) bescherming van de volledige 
integriteit en de goede werking van de 
interne markt en de douane-unie en de 
ondeelbaarheid van de vier vrijheden;

Or. fr

Amendement 62
Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – punt ii

Ontwerpresolutie Amendement

(ii) bescherming van de volledige 
integriteit en de goede werking van de 
interne markt en de douane-unie en de 
ondeelbaarheid van de vier vrijheden, 
waarbij met name de mate van 
samenwerking in de economische pijler in 
verhouding moet staan tot de vrijheid van 
verkeer van personen;

(ii) bescherming van de volledige 
integriteit en de goede werking van de 
interne markt en de douane-unie en de 
ondeelbaarheid van de vier vrijheden;

Or. en

Amendement 63
László Trócsányi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – punt ii
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Ontwerpresolutie Amendement

(ii) bescherming van de volledige 
integriteit en de goede werking van de 
interne markt en de douane-unie en de 
ondeelbaarheid van de vier vrijheden, 
waarbij met name de mate van 
samenwerking in de economische pijler in 
verhouding moet staan tot de vrijheid van 
verkeer van personen;

(ii) bescherming van de volledige 
integriteit en de goede werking van de 
interne markt en de douane-unie en de 
ondeelbaarheid van de vier vrijheden;

Or. hu

Amendement 64
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – punt ii

Ontwerpresolutie Amendement

(ii) bescherming van de volledige 
integriteit en de goede werking van de 
interne markt en de douane-unie en de 
ondeelbaarheid van de vier vrijheden, 
waarbij met name de mate van 
samenwerking in de economische pijler in 
verhouding moet staan tot de vrijheid van 
verkeer van personen;

(ii) bescherming van de volledige 
integriteit en de goede werking van de 
interne markt en de douane-unie, alsook 
van markttoezichtmechanismen, en de 
ondeelbaarheid van de vier vrijheden, 
waarbij met name de mate van 
samenwerking in de economische pijler in 
verhouding moet staan tot de vrijheid van 
verkeer van personen;

Or. en

Amendement 65
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Susanna Ceccardi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – punt iv

Ontwerpresolutie Amendement

(iv) waarborging van de rechtsorde 
van de EU en de rol van het Hof van 
Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) 

Schrappen
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op dit gebied;

Or. fr

Amendement 66
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews, Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – punt iv

Ontwerpresolutie Amendement

(iv) waarborging van de rechtsorde van 
de EU en de rol van het Hof van Justitie 
van de Europese Unie (HvJ-EU) op dit 
gebied;

(iv) waarborging van de rechtsorde van 
de EU en de rol van het Hof van Justitie 
van de Europese Unie (HvJ-EU) als het 
enige orgaan dat verantwoordelijk is voor 
de uitlegging van het Unierecht op dit 
gebied;

Or. en

Amendement 67
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – punt iv

Ontwerpresolutie Amendement

(iv) waarborging van de rechtsorde van 
de EU en de rol van het Hof van Justitie 
van de Europese Unie (HvJ-EU) op dit 
gebied;

(iv) waarborging van de rechtsorde van 
de EU en de rol van het Hof van Justitie 
van de Europese Unie (HvJ-EU) op dit 
gebied, als het uiteindelijke orgaan voor 
de uitlegging van het Unierecht;

Or. en

Amendement 68
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – punt v

Ontwerpresolutie Amendement

(v) blijvende naleving van de 
democratische beginselen, de 
mensenrechten en de fundamentele 
vrijheden, zoals met name omschreven in 
de Universele Verklaring van de Rechten 
van de Mens, het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden en de 
bijbehorende protocollen, het Europees 
Sociaal Handvest, het Statuut van Rome 
inzake het Internationaal Strafhof en 
andere internationale 
mensenrechtenverdragen van de VN en de 
Raad van Europa, alsmede de 
eerbiediging van het beginsel van de 
rechtsstaat;

(v) blijvende naleving van de 
democratische beginselen, de 
mensenrechten en de fundamentele 
vrijheden, zoals met name omschreven in 
de Universele Verklaring van de Rechten 
van de Mens, het Europees Sociaal 
Handvest en het Statuut van Rome inzake 
het Internationaal Strafhof;

Or. fr

Amendement 69
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – punt vi

Ontwerpresolutie Amendement

(vi) een gelijk speelveld dat moet 
zorgen voor gelijkwaardige normen op het 
gebied van sociaal, arbeids-, milieu-, 
mededingings- en staatssteunbeleid, onder 
meer door middel van een robuust en 
alomvattend kader voor toezicht op 
mededinging en staatssteun;

(vi) een gelijk speelveld dat moet 
zorgen voor gelijkwaardige normen op het 
gebied van sociaal, arbeids-, landbouw-, 
voedselveiligheid-, dierenwelzijn-, SPS-, 
milieu-, mededingings- en 
staatssteunbeleid, onder meer door middel 
van een robuust en alomvattend kader voor 
toezicht op mededinging en staatssteun;

Or. en

Amendement 70
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Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – punt vi

Ontwerpresolutie Amendement

(vi) een gelijk speelveld dat moet 
zorgen voor gelijkwaardige normen op het 
gebied van sociaal, arbeids-, milieu-, 
mededingings- en staatssteunbeleid, onder 
meer door middel van een robuust en 
alomvattend kader voor toezicht op 
mededinging en staatssteun;

(vi) een gelijk speelveld dat moet 
zorgen voor gelijkwaardige normen op het 
gebied van sociaal, arbeids-, milieu-, 
mededingings- en staatssteunbeleid, onder 
meer door middel van een robuust en 
alomvattend kader voor toezicht op 
mededinging en staatssteun, en 
geschillenbeslechtings- en 
handhavingsmechanismen;

Or. en

Amendement 71
László Trócsányi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – punt vi

Ontwerpresolutie Amendement

(vi) een gelijk speelveld dat moet 
zorgen voor gelijkwaardige normen op het 
gebied van sociaal, arbeids-, milieu-, 
mededingings- en staatssteunbeleid, onder 
meer door middel van een robuust en 
alomvattend kader voor toezicht op 
mededinging en staatssteun;

(vi) een gelijk speelveld dat moet 
zorgen voor voldoende hoge normen op 
het gebied van sociaal, arbeids-, milieu-, 
mededingings- en staatssteunbeleid, onder 
meer door middel van een robuust en 
alomvattend kader voor toezicht op 
mededinging en staatssteun;

Or. hu

Amendement 72
Arba Kokalari, Jörgen Warborn

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 4 – punt vi

Ontwerpresolutie Amendement

(vi) een gelijk speelveld dat moet 
zorgen voor gelijkwaardige normen op het 
gebied van sociaal, arbeids-, milieu-, 
mededingings- en staatssteunbeleid, onder 
meer door middel van een robuust en 
alomvattend kader voor toezicht op 
mededinging en staatssteun;

(vi) een gelijk speelveld dat moet 
zorgen voor hoge normen op het gebied 
van sociale, arbeids- en 
milieubescherming, alsook op het gebied 
van mededingings- en staatssteunbeleid, 
onder meer door middel van een robuust en 
alomvattend kader voor toezicht op 
mededinging en staatssteun;

Or. en

Amendement 73
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – punt vi

Ontwerpresolutie Amendement

(vi) een gelijk speelveld dat moet 
zorgen voor gelijkwaardige normen op het 
gebied van sociaal, arbeids-, milieu-, 
mededingings- en staatssteunbeleid, onder 
meer door middel van een robuust en 
alomvattend kader voor toezicht op 
mededinging en staatssteun;

(vi) een gelijk speelveld dat moet 
zorgen voor gelijkwaardige normen op het 
gebied van sociaal, arbeids-, milieu-, 
mededingings- en staatssteunbeleid, onder 
meer door middel van een robuust en 
alomvattend kader voor toezicht;

Or. en

Amendement 74
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – punt vii

Ontwerpresolutie Amendement

(vii) het voorzorgsbeginsel, het beginsel 
dat milieuaantasting bij voorrang aan de 
bron bestreden moet worden, en het 
beginsel dat de vervuiler betaalt;

(vii) het voorzorgsbeginsel, het beginsel 
dat milieuaantasting bij voorrang aan de 
bron bestreden moet worden, en het 
beginsel dat de vervuiler betaalt moeten 
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worden gezien als de kern van de 
onderhandelingen en moeten volledig 
worden toegepast;

Or. en

Amendement 75
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – punt vii bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(vii bis) de verplichtingen van de 
partijen op grond van internationale 
overeenkomsten om de 
klimaatverandering tegen te gaan, met 
inbegrip van de overeenkomsten tot 
uitvoering van de raamverdragen van de 
Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering, en met name de 
Overeenkomst van Parijs, moeten een 
essentieel onderdeel van de toekomstige 
overeenkomst vormen;

Or. en

Amendement 76
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – punt x

Ontwerpresolutie Amendement

(x) een deugdelijk evenwicht van 
rechten en plichten, inclusief waar nodig 
passende financiële bijdragen;

(x) een deugdelijk evenwicht van 
rechten en plichten, inclusief waar nodig 
passende financiële bijdragen of sancties, 
die doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend moeten zijn en een echt en 
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ontmoedigend effect moeten hebben;

Or. en

Amendement 77
Traian Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – punt x bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(x bis) de garantie van een goed en eerlijk 
resultaat voor alle lidstaten is in het 
belang van onze burgers;

Or. ro

Amendement 78
Dragoş Tudorache

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. herinnert aan het belang van de 
bevordering en bescherming van de 
rechten op privacy en 
gegevensbescherming in de 
associatieovereenkomst, met inbegrip van 
de beveiliging van de persoonsgegevens, 
als belangrijke factor in de digitale 
economie; wijst erop dat de EU de 
volledige naleving van deze beginselen 
vereist in alle huidige en toekomstige 
ontwikkelende commerciële 
uitwisselingen;

Or. en

Amendement 79
Dragoş Tudorache
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. benadrukt dat een 
associatieovereenkomst tussen de EU en 
het VK volledig in overeenstemming moet 
zijn met de bovengenoemde beginselen en 
de EU-wetgeving en de EU-instellingen 
hierop toezicht moeten houden; 

Or. en

Amendement 80
Dragoş Tudorache

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 quater. herinnert eraan dat de 
politieke verklaring, die door beide 
partijen is ondertekend, dient als wettelijk 
richtsnoer voor de onderhandelingen om 
de op regels gebaseerde internationale 
orde, de rechtsstatelijkheid en democratie, 
de eerlijke handel, de rechten van 
werknemers, consumenten en 
milieubescherming en de strijd tegen 
bedreigingen van onze 
gemeenschappelijke waarden en belangen 
te waarborgen; benadrukt dat dit slechts 
kan worden verwezenlijkt door middel van 
wederzijds vertrouwen en samenwerking;

Or. en

Amendement 81
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie



PE652.491v01-00 42/151 AM\1206003NL.docx

NL

Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. merkt op dat er 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; uit zijn ernstige 
zorgen over de beperkte reikwijdte van het 
toekomstige partnerschap waarnaar de 
Britse regering streeft en merkt op dat de 
voorstellen van het VK tekortschieten ten 
opzichte van zijn toezeggingen in het 
kader van het terugtrekkingsakkoord en 
de politieke verklaring; 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; verwerpt met 
name de uitsluiting van sectoren zoals 
subsidies, mededingingsbeleid, handel en 
arbeid, handel en milieu, en 
belastingheffing in het 
geschillenbeslechtingsmechanisme van de 
overeenkomst en het voorstellen van 
aparte overeenkomsten 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 82
Kati Piri, Christophe Hansen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. onderstreept dat de 
hoofdonderhandelaar van de EU kan 
rekenen op de volledige en niet-aflatende 
steun van het Parlement bij het volhouden 
dat waarborgen voor een gelijk speelveld 
een cruciaal onderdeel van elke 
overeenkomst met het VK zijn en dat dit 
geen dogmatisme of ideologie van de EU 
is, maar een voorwaarde voor het 
vaststellen van een ambitieus en 
evenwichtig partnerschap met het VK en 
de instandhouding van het 
concurrentievermogen van de interne 
markt en EU-ondernemingen, evenals 
voor het handhaven en in de toekomst 
ontwikkelen van hoge niveaus van 
sociale, milieu- en 
consumentenbescherming;

Or. en

Amendement 83
Kati Piri, Christophe Hansen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. eerbiedigt in dit opzicht de 
soevereiniteit van het VK, die de EU niet 
wil ondermijnen in het kader van de 
huidige onderhandelingen; herinnert er 
echter aan dat het VK nooit gelijk zal zijn 
aan andere derde landen vanwege zijn 
status als voormalige EU-lidstaat, de 
huidige volledige afstemming van de 
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regelgeving en de aanzienlijke omvang 
van de handel tussen beide partijen, 
evenals de geografische nabijheid van de 
EU, die allemaal de noodzaak verklaren 
van sterke en robuuste bepalingen inzake 
een gelijk speelveld in de overeenkomst;

Or. en

Amendement 84
Kati Piri, Christophe Hansen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt dat vanuit het oogpunt 
van de EU de onderhandelingen tot doel 
hebben een nieuw partnerschap met het 
VK tot stand te brengen dat alomvattend is 
en de in de politieke verklaring genoemde 
gebieden bestrijkt: handels- en 
economische samenwerking, 
wetshandhaving en justitiële samenwerking 
in strafzaken, buitenlands beleid, veiligheid 
en defensie, en thematische 
samenwerkingsgebieden;

5. benadrukt dat de EU zijn 
inspanningen moet voortzetten en zich 
moet blijven inzetten voor de sluiting van 
een overeenkomst, zoals zij altijd heeft 
aangegeven in de politieke verklaring en 
het onderhandelingsmandaat, ten aanzien 
van de volgende onderdelen: handels- en 
economische samenwerking, 
wetshandhaving en justitiële samenwerking 
in strafzaken, buitenlands beleid, veiligheid 
en defensie, en thematische 
samenwerkingsgebieden; onderstreept 
echter dat de EU niet ten koste van alles 
zal instemmen met een akkoord;

Or. en

Amendement 85
Geert Bourgeois, Anna Fotyga

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt dat vanuit het oogpunt 
van de EU de onderhandelingen tot doel 
hebben een nieuw partnerschap met het 

5. benadrukt dat vanuit het oogpunt 
van de EU de onderhandelingen tot doel 
hebben een nieuw partnerschap met het 
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VK tot stand te brengen dat alomvattend is 
en de in de politieke verklaring genoemde 
gebieden bestrijkt: handels- en 
economische samenwerking, 
wetshandhaving en justitiële samenwerking 
in strafzaken, buitenlands beleid, veiligheid 
en defensie, en thematische 
samenwerkingsgebieden;

VK tot stand te brengen dat alomvattend is 
en de in de politieke verklaring genoemde 
gebieden bestrijkt: handels- en 
economische samenwerking, 
wetshandhaving en justitiële samenwerking 
in strafzaken, buitenlands beleid, veiligheid 
en defensie, en thematische 
samenwerkingsgebieden; verzoekt om 
pragmatisme en een flexibele benadering 
van beide kanten;

Or. en

Amendement 86
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt dat vanuit het oogpunt 
van de EU de onderhandelingen tot doel 
hebben een nieuw partnerschap met het 
VK tot stand te brengen dat alomvattend is 
en de in de politieke verklaring genoemde 
gebieden bestrijkt: handels- en 
economische samenwerking, 
wetshandhaving en justitiële samenwerking 
in strafzaken, buitenlands beleid, veiligheid 
en defensie, en thematische 
samenwerkingsgebieden;

5. benadrukt dat vanuit het oogpunt 
van de EU de onderhandelingen tot doel 
hebben een nieuw partnerschap met het 
VK tot stand te brengen dat alomvattend is 
en de in de politieke verklaring genoemde 
gebieden bestrijkt: handels- en 
economische samenwerking, 
wetshandhaving en justitiële samenwerking 
in strafzaken, buitenlands beleid, veiligheid 
en defensie, en thematische 
samenwerkingsgebieden zoals de 
samenwerking op het gebied van 
duurzame ontwikkeling;

Or. en

Amendement 87
Anna Fotyga, Geert Bourgeois, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Raffaele Fitto, 
Hermann Tertsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5
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Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt dat vanuit het oogpunt 
van de EU de onderhandelingen tot doel 
hebben een nieuw partnerschap met het 
VK tot stand te brengen dat alomvattend is 
en de in de politieke verklaring genoemde 
gebieden bestrijkt: handels- en 
economische samenwerking, 
wetshandhaving en justitiële samenwerking 
in strafzaken, buitenlands beleid, veiligheid 
en defensie, en thematische 
samenwerkingsgebieden;

5. benadrukt dat de onderhandelingen 
tot doel hebben een nieuw ambitieus en 
alomvattend partnerschap met het VK tot 
stand te brengen dat de in de politieke 
verklaring genoemde gebieden bestrijkt: 
handels- en economische samenwerking, 
wetshandhaving en justitiële samenwerking 
in strafzaken, buitenlands beleid, veiligheid 
en defensie, terrorismebestrijding, 
cyberveiligheiden bredere thematische 
samenwerkingsgebieden;

Or. en

Amendement 88
David McAllister

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. herinnert er naar aanleiding van 
de drie onderhandelingsronden aan dat 
selectieve vooruitgang op beperkte 
gebieden geen optie is voor de EU; 
betreurt de beperkte ambitie van het VK 
en verzoekt om aanzienlijke vooruitgang 
op alle gebieden, waaronder het gelijke 
speelveld, visserij, interne veiligheid en 
bestuur, zoals uiteengezet in de politieke 
verklaring; verzet zich krachtig tegen het 
selectief behandelen van gebieden die 
alleen in het belang van het VK zijn; 

Or. en

Amendement 89
David McAllister

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)



AM\1206003NL.docx 47/151 PE652.491v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. onderstreept dat het waarborgen 
van een gelijk speelveld voor een 
convergentie van de regelgeving in lijn 
met de politieke verklaring essentieel is, 
evenals de volledige eerbiediging van de 
beginselen van de politieke verklaring, 
waarmee het VK heeft ingestemd; 
herinnert eraan dat de toekomstige 
overeenkomst te goeder trouw moet 
worden gesloten en derhalve moet zijn 
gebaseerd op de wederzijds door de EU en 
het VK overeengekomen politieke 
verklaring; 

Or. en

Amendement 90
David McAllister

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 quater. herinnert eraan dat de 
regels voor toegang tot de interne markt 
voor een derde land worden bepaald in 
het onderhandelingsmandaat dat door de 
27 EU-lidstaten samen is goedgekeurd en 
dat deze voorwaarden aansluiten op de 
omvang en de geografische nabijheid van 
het derde land;

Or. en

Amendement 91
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Svenja Hahn, Christophe 
Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola Danti, Klemen 
Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart Groothuis, Barry 
Andrews, Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. herinnert eraan dat er zonder een 
evenwichtige visserijovereenkomst voor de 
lange termijn, die de wederzijdse toegang 
tot wateren en hulpbronnen waarborgt, 
met eerbiediging van het beginsel van een 
duurzaam beheer van de visserij en 
mariene ecosystemen en die een gelijk 
speelveld waarborgt, geen economische en 
handelspartnerschapsovereenkomst zal 
worden gesloten;

Or. en

Amendement 92
Liesje Schreinemacher, Nathalie Loiseau, Barry Andrews, Nicola Danti, Svenja Hahn, 
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Jérémy Decerle, 
Dita Charanzová, Urmas Paet, Malik Azmani, Bart Groothuis, Michal Šimečka, 
Bernard Guetta, Katalin Cseh, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Nicolae Ştefănuță

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. benadrukt dat het belangrijk is om 
gelijktijdig op alle gebieden aanzienlijke 
vooruitgang te boeken, met inbegrip van 
gebieden waarop weinig tot geen 
vooruitgang is geboekt, zoals het gelijke 
speelveld, bestuur, wetshandhaving en de 
tijdige sluiting van een 
visserijovereenkomst;

Or. en

Amendement 93
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. herinnert aan het belang van de 
opname van waarborgen voor de 
eerbiediging van de internationale 
verplichtingen inzake klimaatverandering, 
en met name van de Overeenkomst van 
Parijs, als essentiële onderdelen van een 
toekomstig akkoord;

Or. en

Amendement 94
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews, Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat het belangrijk is om 
gereed te zijn voor de terugtrekking van het 
VK uit de interne markt en de douane-unie 
aan het einde van de overgangsperiode op 
31 december 2020, ongeacht het resultaat 
van de onderhandelingen; benadrukt dat de 
gevolgen nog ernstiger zullen zijn als er 
geen overeenstemming wordt bereikt; is in 
dit verband verheugd over de 
sectorspecifieke 
“gereedheidsmededelingen” van de 
Commissie, die ervoor moeten zorgen dat 
de EU-industrie klaar is voor de 
onvermijdelijke schok die de terugtrekking 
van het VK uit de interne markt teweeg zal 
brengen;

6. benadrukt dat het belangrijk is om 
gereed te zijn voor de terugtrekking van het 
VK uit de interne markt en de douane-unie 
aan het einde van de overgangsperiode op 
31 december 2020, ongeacht het resultaat 
van de onderhandelingen; benadrukt dat de 
gevolgen nog ernstiger zullen zijn als er 
geen overeenstemming wordt bereikt; is in 
dit verband verheugd over de 
sectorspecifieke 
“gereedheidsmededelingen” van de 
Commissie, die ervoor moeten zorgen dat 
de EU-industrie klaar is voor de 
onvermijdelijke schok die de terugtrekking 
van het VK uit de interne markt teweeg zal 
brengen; moedigt de Europese Commissie 
en de lidstaten aan om hun inspanningen 
op te voeren teneinde de Europese 
burgers en ondernemingen volledig te 
informeren over het risico dat de 
overgangsperiode verstrijkt voordat een 
overeenkomst is bereikt, om een 
toereikende voorbereiding op een 
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dergelijke onbedoelde, maar mogelijke 
uitkomst mogelijk te maken en om deze 
voorbereiding te ondersteunen;

Or. en

Amendement 95
Danuta Maria Hübner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat het belangrijk is om 
gereed te zijn voor de terugtrekking van het 
VK uit de interne markt en de douane-unie 
aan het einde van de overgangsperiode op 
31 december 2020, ongeacht het resultaat 
van de onderhandelingen; benadrukt dat de 
gevolgen nog ernstiger zullen zijn als er 
geen overeenstemming wordt bereikt; is in 
dit verband verheugd over de 
sectorspecifieke 
“gereedheidsmededelingen” van de 
Commissie, die ervoor moeten zorgen dat 
de EU-industrie klaar is voor de 
onvermijdelijke schok die de terugtrekking 
van het VK uit de interne markt teweeg zal 
brengen;

6. benadrukt dat het belangrijk is om 
gereed te zijn voor de terugtrekking van het 
VK uit de interne markt en de douane-unie 
aan het einde van de overgangsperiode op 
31 december 2020, ongeacht het resultaat 
van de onderhandelingen; benadrukt dat de 
gevolgen nog ernstiger zullen zijn als er 
geen overeenstemming wordt bereikt; is in 
dit verband verheugd over de 
sectorspecifieke 
“gereedheidsmededelingen” van de 
Commissie, die ervoor moeten zorgen dat 
de EU-industrie klaar is voor de 
onvermijdelijke schok die de terugtrekking 
van het VK uit de interne markt teweeg zal 
brengen; verzoekt de lidstaten erop toe te 
zien dat bedrijven goed worden 
geïnformeerd en de nodige 
voorbereidingen kunnen treffen voor het 
geval de EU en het VK geen 
overeenstemming hebben bereikt voor het 
einde van de overgangsperiode en ook 
geen verlenging van die overgangsperiode 
zijn overeengekomen;

Or. en

Amendement 96
Angelika Winzig

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat het belangrijk is om 
gereed te zijn voor de terugtrekking van het 
VK uit de interne markt en de douane-unie 
aan het einde van de overgangsperiode op 
31 december 2020, ongeacht het resultaat 
van de onderhandelingen; benadrukt dat de 
gevolgen nog ernstiger zullen zijn als er 
geen overeenstemming wordt bereikt; is in 
dit verband verheugd over de 
sectorspecifieke 
“gereedheidsmededelingen” van de 
Commissie, die ervoor moeten zorgen dat 
de EU-industrie klaar is voor de 
onvermijdelijke schok die de terugtrekking 
van het VK uit de interne markt teweeg zal 
brengen;

6. benadrukt dat het belangrijk is om 
gereed te zijn voor de terugtrekking van het 
VK uit de interne markt en de douane-unie 
aan het einde van de overgangsperiode, 
ongeacht het resultaat van de 
onderhandelingen; benadrukt dat de 
gevolgen nog ernstiger zullen zijn als er 
geen overeenstemming wordt bereikt; is in 
dit verband verheugd over de 
sectorspecifieke 
“gereedheidsmededelingen” van de 
Commissie, die ervoor moeten zorgen dat 
de EU-industrie klaar is voor de 
onvermijdelijke schok die de terugtrekking 
van het VK uit de interne markt teweeg zal 
brengen; benadrukt dat het voor EU-
bedrijven van het grootste belang is dat de 
Europese Commissie de 
gereedheidsmededelingen regelmatig 
actualiseert;

Or. en

Amendement 97
Kati Piri, Christophe Hansen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat het belangrijk is om 
gereed te zijn voor de terugtrekking van het 
VK uit de interne markt en de douane-unie 
aan het einde van de overgangsperiode op 
31 december 2020, ongeacht het resultaat 
van de onderhandelingen; benadrukt dat de 
gevolgen nog ernstiger zullen zijn als er 
geen overeenstemming wordt bereikt; is in 
dit verband verheugd over de 
sectorspecifieke 
“gereedheidsmededelingen” van de 
Commissie, die ervoor moeten zorgen dat 

6. benadrukt dat de EU gereed is voor 
de terugtrekking van het VK uit de interne 
markt en de douane-unie aan het einde van 
de overgangsperiode op 31 december 2020, 
ongeacht het resultaat van de 
onderhandelingen; benadrukt dat de 
gevolgen nog ernstiger zullen zijn als er 
geen overeenstemming wordt bereikt, 
maar dat de EU zich op beide scenario’s 
heeft voorbereid; is in dit verband 
verheugd over de sectorspecifieke 
“gereedheidsmededelingen” van de 
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de EU-industrie klaar is voor de 
onvermijdelijke schok die de terugtrekking 
van het VK uit de interne markt teweeg zal 
brengen;

Commissie, die ervoor moeten zorgen dat 
de EU-industrie klaar is voor de 
onvermijdelijke schok die de terugtrekking 
van het VK uit de interne markt teweeg zal 
brengen;

Or. en

Amendement 98
Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat het belangrijk is om 
gereed te zijn voor de terugtrekking van 
het VK uit de interne markt en de douane-
unie aan het einde van de 
overgangsperiode op 31 december 2020, 
ongeacht het resultaat van de 
onderhandelingen; benadrukt dat de 
gevolgen nog ernstiger zullen zijn als er 
geen overeenstemming wordt bereikt; is in 
dit verband verheugd over de 
sectorspecifieke 
“gereedheidsmededelingen” van de 
Commissie, die ervoor moeten zorgen dat 
de EU-industrie klaar is voor de 
onvermijdelijke schok die de terugtrekking 
van het VK uit de interne markt teweeg zal 
brengen;

6. benadrukt dat het belangrijk is om 
volledig voorbereid te zijn voor de 
terugtrekking van het VK uit de interne 
markt en de douane-unie aan het einde van 
de overgangsperiode op 31 december 2020, 
ongeacht het resultaat van de 
onderhandelingen; benadrukt dat de 
gevolgen nog ernstiger zullen zijn als er 
geen overeenstemming wordt bereikt; is in 
dit verband verheugd over de 
sectorspecifieke 
“gereedheidsmededelingen” van de 
Commissie, die ervoor moeten zorgen dat 
de EU-industrie klaar is voor de 
onvermijdelijke schok die de terugtrekking 
van het VK uit de interne markt teweeg zal 
brengen;

Or. en

Amendement 99
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Anna Bonfrisco, 
Susanna Ceccardi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement
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6. benadrukt dat het belangrijk is om 
gereed te zijn voor de terugtrekking van het 
VK uit de interne markt en de douane-unie 
aan het einde van de overgangsperiode op 
31 december 2020, ongeacht het resultaat 
van de onderhandelingen; benadrukt dat de 
gevolgen nog ernstiger zullen zijn als er 
geen overeenstemming wordt bereikt; is in 
dit verband verheugd over de 
sectorspecifieke 
“gereedheidsmededelingen” van de 
Commissie, die ervoor moeten zorgen dat 
de EU-industrie klaar is voor de 
onvermijdelijke schok die de terugtrekking 
van het VK uit de interne markt teweeg zal 
brengen;

6. benadrukt dat het belangrijk is om 
gereed te zijn voor de terugtrekking van het 
VK uit de interne markt en de douane-unie 
aan het einde van de overgangsperiode op 
31 december 2020, ongeacht het resultaat 
van de onderhandelingen; benadrukt dat de 
gevolgen nog ernstiger zullen zijn als er 
geen overeenstemming wordt bereikt; 
neemt in dit verband nota van de 
sectorspecifieke 
“gereedheidsmededelingen” van de 
Commissie, die ervoor moeten zorgen dat 
de EU-industrie klaar is voor de potentiële 
schok die de terugtrekking van het VK uit 
de interne markt teweeg zou kunnen 
brengen;

Or. fr

Amendement 100
Anna Fotyga, Geert Bourgeois, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Raffaele Fitto, 
Hermann Tertsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat het belangrijk is om 
gereed te zijn voor de terugtrekking van het 
VK uit de interne markt en de douane-unie 
aan het einde van de overgangsperiode op 
31 december 2020, ongeacht het resultaat 
van de onderhandelingen; benadrukt dat de 
gevolgen nog ernstiger zullen zijn als er 
geen overeenstemming wordt bereikt; is in 
dit verband verheugd over de 
sectorspecifieke 
“gereedheidsmededelingen” van de 
Commissie, die ervoor moeten zorgen dat 
de EU-industrie klaar is voor de 
onvermijdelijke schok die de terugtrekking 
van het VK uit de interne markt teweeg zal 
brengen;

6. benadrukt dat het belangrijk is om 
gereed te zijn voor de terugtrekking van het 
VK uit de interne markt en de douane-unie 
aan het einde van de overgangsperiode, 
ongeacht het resultaat van de 
onderhandelingen; benadrukt dat de 
gevolgen nog ernstiger zullen zijn als er 
geen overeenstemming wordt bereikt; is in 
dit verband verheugd over de 
sectorspecifieke 
“gereedheidsmededelingen” van de 
Commissie, die ervoor moeten zorgen dat 
de EU-industrie klaar is voor de 
onvermijdelijke schok die de terugtrekking 
van het VK uit de interne markt teweeg zal 
brengen;

Or. en
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Amendement 101
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. vraagt om garanties en 
toezeggingen met betrekking tot 
handhaving van de volgende rechten van 
EU-burgers die in het VK wonen en van 
Britse burgers die in de EU wonen: het 
recht op verblijf, het recht op gelijke 
behandeling, het recht op toegang tot 
gezondheidszorg en onderwijs, het recht 
op gezinshereniging, het recht op 
mobiliteit, het actief en passief kiesrecht 
in lokale verkiezingen, de 
meeneembaarheid van sociale rechten, en 
het recht op wederzijdse erkenning van 
academische kwalificaties en 
beroepskwalificaties; roept beide partijen 
op mechanismen in te richten voor het 
monitoren van veranderingen en 
problemen waar Europese burgers die in 
het VK wonen en Britse burgers die in de 
EU wonen, mogelijk mee worden 
geconfronteerd, teneinde situaties van 
rechtsonzekerheid in kaart te brengen en 
te verhelpen;

Or. en

Amendement 102
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. betreurt het feit dat het VK en de 
27 EU-lidstaten niet voldoende doen om 
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het bewustzijn onder de burgers te 
vergroten waar het de gevolgen van de 
uittreding van het VK uit de EU betreft, 
en geen gerichte voorlichtingscampagnes 
starten of intensiveren om alle burgers die 
onder het terugtrekkingsakkoord vallen te 
informeren over hun rechten en de 
mogelijke veranderingen met betrekking 
tot hun status, met inbegrip van de 
toepassing van de voorschriften inzake de 
coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels; herinnert eraan 
dat burgers die de gevolgen van de 
terugtrekking van het VK ondervinden 
afhankelijk zijn van tijdige en 
betrouwbare informatie over hun rechten 
en status, en roept zowel de EU-27 als het 
VK op hier prioriteit aan te geven;

Or. en

Amendement 103
Attila Ara-Kovács

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. is van mening dat eventuele 
toekomstige overeenkomsten inzake 
mobiliteit gebaseerd moeten zijn op 
non‑discriminatie en volledige 
wederkerigheid; is van mening dat de 
handhaving van rechten van zowel EU-
burgers als burgers van het VK, alsook 
die van hun gezinnen, met name waar het 
het verkeer van personen en werknemers 
betreft een hoeksteen moet vormen van de 
toekomstige internationale overeenkomst 
tussen de EU en het VK;

Or. en

Amendement 104
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Nacho Sánchez Amor, Inma Rodríguez-Piñero, Javi López, Javier Moreno Sánchez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. herhaalt zijn steun voor de 
onderhandelingsrichtsnoeren waarin is 
bepaald dat Gibraltar geen deel uitmaakt 
van het territoriale toepassingsgebied van 
de te sluiten overeenkomsten tussen de 
EU en het VK, en dat een eventuele 
afzonderlijke overeenkomst afhankelijk 
zou zijn van de voorafgaande goedkeuring 
van het Koninkrijk Spanje;

Or. en

Amendement 105
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Urmas Paet, Svenja Hahn, Christophe 
Grudler, José Ramón Bauzá Díaz, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola Danti, 
Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews, Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. herinnert aan de 
onderhandelingsrichtsnoeren waarin is 
bepaald dat Gibraltar geen deel uitmaakt 
van het territoriale toepassingsgebied van 
de te sluiten overeenkomst tussen de EU 
en het VK, en dat een eventuele 
afzonderlijke overeenkomst afhankelijk 
zou zijn van de voorafgaande goedkeuring 
van het Koninkrijk Spanje;

Or. en

Amendement 106
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. steunt de 
onderhandelingsrichtsnoeren waarin is 
bepaald dat Gibraltar geen deel uitmaakt 
van het territoriale toepassingsgebied van 
de te sluiten overeenkomsten tussen de 
EU en het VK, en dat een eventuele 
afzonderlijke overeenkomst afhankelijk 
zou zijn van de voorafgaande goedkeuring 
van het Koninkrijk Spanje;

Or. en

Amendement 107
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. wijst op het door het Europees 
Parlement voorgestelde mandaat voor de 
onderhandelingen van 
12 februari 20201 bis ter ondersteuning van 
de onderhandelingsrichtsnoeren waarin is 
bepaald dat Gibraltar geen deel uitmaakt 
van het territoriale toepassingsgebied van 
de te sluiten overeenkomsten tussen de 
EU en het VK, en dat een eventuele 
afzonderlijke overeenkomst afhankelijk 
zou zijn van de voorafgaande goedkeuring 
van het Koninkrijk Spanje;
_________________
1 bis PB L 29 van 31.1.2020, blz. 7.

Or. en

Amendement 108
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Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 quinquies. benadrukt het belang van 
de uitvoering van de bepalingen uit 
hoofde van het Protocol inzake Gibraltar 
met betrekking tot grensarbeiders, 
belastingheffing, het milieu en de visserij; 
verzoekt de Spaanse en Britse regering te 
waarborgen dat een zodanige 
samenwerking tot stand wordt gebracht 
dat deze kwesties kunnen worden 
aangepakt;

Or. en

Amendement 109
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

31 bis. brengt in herinnering dat het van 
belang is dat de burgerrechten die worden 
gegarandeerd in het kader van het 
terugtrekkingsakkoord, zowel voor EU-
burgers als voor burgers van het VK 
volledig worden geëerbiedigd en toegepast 
en wijst in dit opzicht op de situatie van 
Gibraltar waar het van belang is de 
rechten van de inwoners, en meer in het 
bijzonder van de arbeiders die aan beide 
kanten van de grens werken, te 
waarborgen totdat de controverse tussen 
Spanje en het Verenigd Koninkrijk met 
betrekking tot de soevereiniteit over het 
grondgebied is opgelost in het licht van de 
desbetreffende door het Europees 
Parlement en de Europese Raad 
goedgekeurde resoluties en besluiten van 
de Algemene Vergadering van de 
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Verenigde Naties;

Or. en

Amendement 110
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Antonio López-Istúriz White, José Manuel 
García-Margallo y Marfil, Javier Zarzalejos, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

31 bis. onderschrijft de 
onderhandelingsrichtsnoeren, waarin is 
neergelegd dat Gibraltar niet binnen de 
territoriale werkingssfeer van de tussen de 
Unie en het Verenigd Koninkrijk te 
sluiten overeenkomsten zal vallen, en dat 
voor elke afzonderlijke overeenkomst de 
voorafgaande goedkeuring van het 
Koninkrijk Spanje is vereist;

Or. es

Amendement 111
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. vraagt in het kader van de 
COVID-19-pandemie om een verlenging 
van de overgangsperiode overeenkomstig 
artikel 132 teneinde het risico op het niet 
bereiken van overeenstemming tot een 
minimum te beperken;

Or. en

Amendement 112
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Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. brengt in herinnering dat in 
artikel 184 van het terugtrekkingsakkoord 
wordt gesteld dat de Unie en het Verenigd 
Koninkrijk te goeder trouw en met 
volledige eerbiediging van hun respectieve 
rechtsordes, alles in het werk zullen 
stellen om de nodige stappen te nemen om 
via onderhandelingen spoedig tot de 
genoemde akkoorden inzake hun 
toekomstige betrekkingen te komen; stelt 
met bezorgdheid vast 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; maakt zich voorts zorgen over de 
negatieve gevolgen van de COVID-19-
pandemie voor het tijdschema voor de 
afronding van de onderhandelingen over 
een integraal toekomstig partnerschap 
vóór het einde van de overgangsperiode 
op 31 december 2020; waarschuwt dat 
deze factoren een verhoogd risico op een 
no-deal-brexit mee zich meebrengen 
waarbij het ontbreken van 
overeenstemming over een integraal 
toekomstig partnerschap dat een soepele 
overgang en de nodige institutionele 
regelingen moet waarborgen, tot 
aanvullende economische schade zal 
leiden, naast de COVID-19-crisis; 
herhaalt in deze context de in artikel 132 
van het terugtrekkingsakkoord 
vastgelegde mogelijkheid op basis 
waarvan het Gemengd Comité kan 
besluiten de overgangsperiode te 
verlengen tot na 31 december 2020; 
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herinnert eraan dat een besluit om de 
overgangsperiode te verlengen, uiterlijk 
op 1 juli 2020 moet worden genomen;

Or. en

Amendement 113
Attila Ara-Kovács

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. acht het van belang dat het VK 
deelneemt aan met name 
grensoverschrijdende culturele, 
ontwikkelings-, onderwijs- en 
onderzoeksprogramma’s, zoals Erasmus+, 
Creatief Europa, Horizon, de Europese 
Onderzoeksraad, het LIFE-programma, 
TEN-T, CEF, SES, Interreg, 
gezamenlijke technologie-initiatieven, 
zoals Clean Sky I en II, Sesar, ERIC, 
Galileo, Copernicus, het Europees 
overlaysysteem voor geostationaire 
navigatie (Egnos), het 
ondersteuningskader voor 
ruimtebewaking en -monitoring (SST), 
alsook publiek-private partnerschappen; 
moedigt derhalve de participatie van het 
VK in EU-programma’s aan, op 
voorwaarde dat alle relevante regels, 
mechanismen en voorwaarden voor 
deelname als derde land in acht worden 
genomen;

Or. en

Amendement 114
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

6 quater. herinnert eraan dat 
ernstige bedreigingen voor de gezondheid, 
zoals die welke het gevolg zijn van de 
uitbraak van besmettelijke ziekten, 
pandemieën of andere milieufactoren, een 
grensoverschrijdend karakter hebben; 
verzoekt beide partijen daarom op lange 
termijn samen te werken om vastgestelde 
en nieuwe bedreigingen voor de veiligheid 
van de volksgezondheid te voorkomen en 
op te sporen, en zich erop voor te bereiden 
en erop te reageren; dringt er in dit 
verband op aan dat de EU en het VK 
blijven samenwerken om de COVID-19-
pandemie doeltreffend te bestrijden; 
benadrukt dat het belangrijk is tekorten 
aan geneesmiddelen en medische 
hulpmiddelen te voorkomen; dringt er bij 
de nationale autoriteiten en 
belanghebbenden op aan ervoor te zorgen 
dat het proces voor de toewijzing van 
nationaal toegelaten geneesmiddelen aan 
het einde van de overgangsperiode is 
afgerond; acht het van essentieel belang 
dat het VK en de EU een gecoördineerde, 
Europa-brede aanpak handhaven op 
gebieden als paraatheid voor 
noodsituaties, risicobeoordeling, beheer 
en communicatie, en de ontwikkeling van 
nieuwe antimicrobiële stoffen, vaccins en 
andere geneesmiddelen; is van mening 
dat, indien een van de partijen geen 
adequate maatregelen neemt om een 
bedreiging van de volksgezondheid aan te 
pakken, de andere partij unilaterale 
maatregelen kan nemen om de 
volksgezondheid te beschermen;

Or. en

Amendement 115
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 quinquies. benadrukt dat het 
belangrijk is de paraatheid en de 
noodmaatregelen ruim vóór het einde van 
de overgangsperiode te vergroten, met 
name voor het geval de onderhandelingen 
zouden vastlopen; onderstreept dat deze 
noodmaatregelen tijdelijk en unilateraal 
moeten zijn;

Or. en

Amendement 116
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 sexies. dringt met name aan op 
gerichte acties ter waarborging van 
ononderbroken en snelle toegang tot 
veilige geneesmiddelen en medische 
hulpmiddelen voor patiënten; is van 
mening dat, om de veiligheid van 
patiënten te waarborgen, de EU en het VK 
moeten werken aan de wederzijdse 
erkenning van beroepskwalificaties ter 
waarborging van de mobiliteit van 
medische beroepsbeoefenaars en 
gezondheidswerkers; benadrukt dat de 
paraatheidsacties naar behoren moeten 
worden gefinancierd en dat prioriteit moet 
worden verleend aan gezondheids- en 
veiligheidsaspecten ten aanzien van 
geneesmiddelen en medische 
hulpmiddelen;

Or. en
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Amendement 117
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 septies. benadrukt dat de 
toekomstige overeenkomst een aparte 
ICC-bepaling moet bevatten teneinde een 
verbintenis van beide partijen te 
waarborgen om samen te blijven werken 
in de strijd tegen straffeloosheid en de 
bevordering van de internationale 
rechtspleging; merkt op dat beide partijen 
daarin hun steun aan het Internationaal 
Strafhof en zijn werkzaamheden opnieuw 
dienen te bevestigen, moeten afspreken 
samen te werken om de universaliteit en 
integriteit van het Statuut van Rome en de 
daarmee samenhangende instrumenten te 
bevorderen, en de dialoog over en de 
samenwerking met het ICC en zijn 
werkzaamheden moeten intensiveren;

Or. en

Amendement 118
Kati Piri, Christophe Hansen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. herinnert eraan dat het 
terugtrekkingsakkoord het instrument is 
voor de uitvoering van de regelingen voor 
de terugtrekking van het VK en dat het 
enige doel van het Gemengd Comité EU-
VK is toezicht te houden op de toepassing 
ervan; onderstreept het belang van de 
effectieve uitvoering van het 
terugtrekkingsakkoord als lakmoesproef 
voor de goede trouw die het VK aan de dag 

7. herinnert eraan dat het 
terugtrekkingsakkoord het instrument is 
voor de uitvoering van de regelingen voor 
de terugtrekking van het VK en dat het 
enige doel van het Gemengd Comité EU-
VK is toezicht te houden op de toepassing 
ervan; onderstreept dat de effectieve 
uitvoering van het terugtrekkingsakkoord 
als voorwaarde geldt voor de succesvolle 
sluiting van een overeenkomst met het VK 
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legt bij het onderhandelingsproces en 
herinnert eraan dat het resultaat van de 
onderhandelingen daaraan gekoppeld 
moet zijn;

en als lakmoesproef voor de goede trouw 
die het VK aan de dag legt bij het 
onderhandelingsproces; herinnert eraan dat 
er al in een zo vroeg mogelijk stadium 
sprake moet zijn van concrete vorderingen 
bij de voorbereiding van de uitvoering van 
het terugtrekkingsakkoord zodat er ruimte 
is voor een procedure voor geïnformeerde 
toestemming, en dat niet tot het laatste 
moment van de overgangsperiode kan 
worden afgewacht of deze vorderingen 
daadwerkelijk plaatsvinden;

Or. en

Amendement 119
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Svenja Hahn, Christophe 
Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola Danti, Klemen 
Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart Groothuis, Barry 
Andrews, Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. herinnert eraan dat het 
terugtrekkingsakkoord het instrument is 
voor de uitvoering van de regelingen voor 
de terugtrekking van het VK en dat het 
enige doel van het Gemengd Comité EU-
VK is toezicht te houden op de toepassing 
ervan; onderstreept het belang van de 
effectieve uitvoering van het 
terugtrekkingsakkoord als lakmoesproef 
voor de goede trouw die het VK aan de dag 
legt bij het onderhandelingsproces en 
herinnert eraan dat het resultaat van de 
onderhandelingen daaraan gekoppeld 
moet zijn;

7. herinnert eraan dat het 
terugtrekkingsakkoord het instrument is 
voor de uitvoering van de regelingen voor 
de terugtrekking van het VK, dat niet 
opnieuw onderhandeld kan worden over 
de bepalingen van het akkoord, en dat het 
enige doel van het Gemengd Comité EU-
VK is toezicht te houden op de toepassing 
ervan; onderstreept het belang van de 
effectieve uitvoering van het 
terugtrekkingsakkoord als lakmoesproef 
voor de goede trouw die het VK aan de dag 
legt bij het onderhandelingsproces en 
herinnert eraan dat het resultaat van de 
onderhandelingen over de toekomstige 
betrekkingen gekoppeld moet zijn aan de 
uitvoering van het terugtrekkingsakkoord;

Or. en



PE652.491v01-00 66/151 AM\1206003NL.docx

NL

Amendement 120
Danuta Maria Hübner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. herinnert eraan dat het 
terugtrekkingsakkoord het instrument is 
voor de uitvoering van de regelingen voor 
de terugtrekking van het VK en dat het 
enige doel van het Gemengd Comité EU-
VK is toezicht te houden op de toepassing 
ervan; onderstreept het belang van de 
effectieve uitvoering van het 
terugtrekkingsakkoord als lakmoesproef 
voor de goede trouw die het VK aan de dag 
legt bij het onderhandelingsproces en 
herinnert eraan dat het resultaat van de 
onderhandelingen daaraan gekoppeld moet 
zijn;

7. herinnert eraan dat het 
terugtrekkingsakkoord een juridisch 
bindend instrument is voor de uitvoering 
van de regelingen voor de ordelijke 
terugtrekking van het VK en dat het enige 
doel van het Gemengd Comité EU-VK is 
toezicht te houden op de toepassing ervan; 
onderstreept het belang van de effectieve 
uitvoering van het terugtrekkingsakkoord; 
is van mening dat deze uitvoering als 
lakmoesproef geldt voor de goede trouw 
die het VK aan de dag legt bij het 
onderhandelingsproces en herinnert eraan 
dat het resultaat van de onderhandelingen 
daaraan gekoppeld moet zijn;

Or. en

Amendement 121
Nacho Sánchez Amor, Inma Rodríguez-Piñero, Javi López, Javier Moreno Sánchez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. herinnert eraan dat het 
terugtrekkingsakkoord het instrument is 
voor de uitvoering van de regelingen voor 
de terugtrekking van het VK en dat het 
enige doel van het Gemengd Comité EU-
VK is toezicht te houden op de toepassing 
ervan; onderstreept het belang van de 
effectieve uitvoering van het 
terugtrekkingsakkoord als lakmoesproef 
voor de goede trouw die het VK aan de 
dag legt bij het onderhandelingsproces en 

7. herinnert eraan dat het 
terugtrekkingsakkoord het instrument is 
voor de uitvoering van de regelingen voor 
de terugtrekking van het VK en dat een 
van de belangrijkste doelen van het 
Gemengd Comité EU-VK is toezicht te 
houden op de toepassing ervan; 
onderstreept het belang van de effectieve 
uitvoering van het terugtrekkingsakkoord 
als lakmoesproef voor de goede trouw 
waartoe het VK zich heeft verbonden bij 
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herinnert eraan dat het resultaat van de 
onderhandelingen daaraan gekoppeld moet 
zijn;

het onderhandelingsproces en herinnert 
eraan dat het resultaat van de 
onderhandelingen daaraan gekoppeld moet 
zijn;

Or. en

Amendement 122
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. herinnert eraan dat het 
terugtrekkingsakkoord het instrument is 
voor de uitvoering van de regelingen voor 
de terugtrekking van het VK en dat het 
enige doel van het Gemengd Comité EU-
VK is toezicht te houden op de toepassing 
ervan; onderstreept het belang van de 
effectieve uitvoering van het 
terugtrekkingsakkoord als lakmoesproef 
voor de goede trouw die het VK aan de dag 
legt bij het onderhandelingsproces en 
herinnert eraan dat het resultaat van de 
onderhandelingen daaraan gekoppeld moet 
zijn;

7. herinnert eraan dat het 
terugtrekkingsakkoord het instrument is 
voor de uitvoering van de regelingen voor 
de terugtrekking van het VK en dat het 
enige doel van het Gemengd Comité EU-
VK is toezicht te houden op de toepassing 
ervan; onderstreept het belang van de 
effectieve uitvoering van het 
terugtrekkingsakkoord als lakmoesproef 
voor de goede trouw die de partijen aan de 
dag leggen bij het onderhandelingsproces 
en herinnert eraan dat het resultaat van de 
onderhandelingen daaraan gekoppeld moet 
zijn;

Or. pt

Amendement 123
Anna Fotyga, Geert Bourgeois, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Raffaele Fitto, 
Hermann Tertsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. herinnert eraan dat het 
terugtrekkingsakkoord het instrument is 
voor de uitvoering van de regelingen voor 
de terugtrekking van het VK en dat het 

7. herinnert eraan dat het 
terugtrekkingsakkoord het instrument is 
voor de uitvoering van de regelingen voor 
de terugtrekking van het VK uit de EU en 
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enige doel van het Gemengd Comité EU-
VK is toezicht te houden op de toepassing 
ervan; onderstreept het belang van de 
effectieve uitvoering van het 
terugtrekkingsakkoord als lakmoesproef 
voor de goede trouw die het VK aan de 
dag legt bij het onderhandelingsproces en 
herinnert eraan dat het resultaat van de 
onderhandelingen daaraan gekoppeld 
moet zijn;

dat het doel van het Gemengd Comité EU-
VK in het kader van het 
terugtrekkingsakkoord is toezicht te 
houden op de uitvoering, toepassing en 
interpretatie ervan; onderstreept het belang 
van de effectieve uitvoering van het 
terugtrekkingsakkoord als lakmoesproef 
voor het vertrouwen tussen de partijen bij 
het akkoord;

Or. en

Amendement 124
David McAllister

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

roept op tot de tenuitvoerlegging van de 
vereiste maatregelen voor de juiste 
uitvoering van het door beide partijen 
ondertekende terugtrekkingsakkoord als 
essentieel teken van vertrouwen en 
goodwill om de weg vrij te maken voor 
constructieve toekomstige betrekkingen 
tussen de EU en het VK;

Or. en

Amendement 125
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. benadrukt dat een akkoord niet 
mogelijk zal zijn als de onderhandelaars 
niet voldoen aan het bepaalde in deel twee 
van het terugtrekkingsakkoord, te weten 
een alomvattende en wederkerige 
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benadering van de volledige bescherming 
van de rechten van de burgers van de EU-
27 die in het VK wonen, en van de 
burgers van het VK die in de EU-27 
wonen;

Or. en

Amendement 126
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. dringt erop aan dat er solide 
garanties zijn dat het VK het 
terugtrekkingsakkoord vóór het einde van 
de overgangsperiode daadwerkelijk en in 
zijn geheel zal uitvoeren; benadrukt dat het 
toezicht op de uitvoering ervan een 
integrerend deel moet uitmaken van de 
werkzaamheden in verband met de 
toekomstige betrekkingen;

8. benadrukt dat de volledige 
tenuitvoerlegging van het 
terugtrekkingsakkoord, met inbegrip van 
het Protocol inzake Ierland/Noord-
Ierland, een essentiële voorwaarde is en 
een basiselement vormt om het 
vertrouwen te garanderen dat nodig is 
voor een geslaagd toekomstig 
partnerschap tussen de EU en het VK, 
teneinde verstoringen te voorkomen en 
burgers en economische spelers juridische 
zekerheid te bieden; benadrukt dat het 
toezicht op de uitvoering ervan een 
integrerend deel moet uitmaken van de 
werkzaamheden in verband met de 
toekomstige betrekkingen;

Or. en

Amendement 127
Danuta Maria Hübner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. dringt erop aan dat er solide 8. dringt erop aan dat er solide 
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garanties zijn dat het VK het 
terugtrekkingsakkoord vóór het einde van 
de overgangsperiode daadwerkelijk en in 
zijn geheel zal uitvoeren; benadrukt dat het 
toezicht op de uitvoering ervan een 
integrerend deel moet uitmaken van de 
werkzaamheden in verband met de 
toekomstige betrekkingen;

garanties zijn dat het VK het 
terugtrekkingsakkoord vóór het einde van 
de overgangsperiode en daarna 
daadwerkelijk en in zijn geheel zal 
uitvoeren; benadrukt dat het toezicht op de 
uitvoering ervan een integrerend deel moet 
uitmaken van de werkzaamheden in 
verband met de toekomstige betrekkingen; 
herhaalt dat het Parlement waakzaam 
blijft ten aanzien van de tenuitvoerlegging 
van alle bepalingen van het 
terugtrekkingsakkoord;

Or. en

Amendement 128
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews, Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. dringt erop aan dat er solide 
garanties zijn dat het VK het 
terugtrekkingsakkoord vóór het einde van 
de overgangsperiode daadwerkelijk en in 
zijn geheel zal uitvoeren; benadrukt dat het 
toezicht op de uitvoering ervan een 
integrerend deel moet uitmaken van de 
werkzaamheden in verband met de 
toekomstige betrekkingen;

8. dringt aan op de volledige 
tenuitvoerlegging door het VK van het 
terugtrekkingsakkoord vóór het einde van 
de overgangsperiode, op doeltreffende 
wijze en in zijn geheel; benadrukt dat het 
toezicht op de uitvoering ervan een 
integrerend deel moet uitmaken van de 
werkzaamheden in verband met de 
toekomstige betrekkingen;

Or. en

Amendement 129
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. herinnert eraan dat het 
terugtrekkingsakkoord voorziet in 
wederzijdse bescherming voor burgers 
van de Unie en Britse burgers, met 
inbegrip van hun gezinnen; eist dat zowel 
Europese als 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 en 
werken, en binnen en naar hun land van 
vestiging te kunnen blijven reizen; 
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; 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 130
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews, Nicolae Ştefănuță, Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 ter. besteedt speciale aandacht aan de 
volledige eerbiediging van de rechten van 
burgers zoals vastgelegd in het 
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terugtrekkingsakkoord; is vastbesloten 
erop toe te zien dat de lidstaten in het 
kader van het terugtrekkingsakkoord de 
rechten van Britse burgers die in de 
Europese Unie wonen volledig in acht 
nemen en beschermen; is eveneens 
vastbesloten om nauwlettend te 
controleren of het VK in het kader van het 
terugtrekkingsakkoord de rechten van 
EU-burgers die op zijn grondgebied 
wonen volledig in acht neemt en 
beschermt;

Or. en

Amendement 131
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews, Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. eist dat het Europees 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 Atoomenergie, en met 
name artikel 2, lid 3, daarvan, 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;



AM\1206003NL.docx 73/151 PE652.491v01-00

NL

Or. en

Amendement 132
Danuta Maria Hübner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. verwacht dat het Parlement 
volledig en onmiddellijk op de hoogte 
wordt gesteld van alle door het Gemengd 
Comité gehouden discussies en genomen 
besluiten, zodat het Parlement in staat 
wordt gesteld om gedurende het gehele 
proces van het Gemengd Comité zijn 
prerogatieven als instelling onverkort uit 
te oefenen overeenkomstig Besluit 
(EU) 2020/135 van de Raad van 
30 januari 2020 en de toezeggingen van 
de voorzitter van de Europese Commissie 
om het Europees Parlement nauw bij het 
proces te betrekken en bij de 
werkzaamheden van het Gemengd Comité 
terdege rekening te houden met de 
mening van het Parlement;

Or. en

Amendement 133
Traian Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. benadrukt het belang van een 
volledige en goede uitvoering van alle 
bepalingen inzake burgerrechten, met 
inbegrip van die met betrekking tot 
verblijfsrecht, het recht op sociale 
uitkeringen en dekking door de 
ziektekostenverzekering en het recht op 
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bescherming voor kwetsbare EU-burgers 
in het VK;

Or. ro

Amendement 134
Liesje Schreinemacher, Nathalie Loiseau, Barry Andrews, Nicola Danti, Svenja Hahn, 
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Jérémy Decerle, 
Dita Charanzová, Urmas Paet, Malik Azmani, Bart Groothuis, Michal Šimečka, 
Bernard Guetta, Katalin Cseh, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Nicolae Ştefănuță

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. dringt er met klem op aan dat het 
Europees Parlement geregeld wordt 
geïnformeerd over de uitvoering van het 
terugtrekkingsakkoord;

Or. en

Amendement 135
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews, Nicolae Ştefănuță, Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 quater. stelt met bezorgdheid vast 
dat de COVID-19-pandemie grote 
gevolgen heeft gehad voor de 
mogelijkheid voor EU-burgers die in het 
VK wonen om aanspraak te maken op de 
vestigingsregeling van de EU nu de 
frontoffices zijn gesloten als gevolg van de 
door de Britse autoriteiten ingestelde 
lockdown;
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Or. en

Amendement 136
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Barry Andrews

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 quinquies. uit zijn bezorgdheid over 
berichten dat EU-burgers die een 
voorlopige status hebben de toegang tot 
sociale uitkeringen in het VK is ontzegd 
als gevolg van bureaucratische obstakels; 
benadrukt dat dergelijke situaties gelijk 
staan aan onrechtmatige discriminatie en 
grote gevolgen hebben, met name tijdens 
perioden van grote economische en 
sociale onzekerheid;

Or. en

Amendement 137
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. herinnert eraan dat het VK 
krachtens het Protocol betreffende 
Ierland/Noord-Ierland na afloop van de 
overgangsperiode weliswaar een derde 
land is, maar de taak zal hebben delen van 
het douanewetboek van de Unie ten uitvoer 
te leggen, hetgeen betekent dat nog voor 

9. herinnert eraan dat het VK 
krachtens het Protocol betreffende 
Ierland/Noord-Ierland, welk protocol is 
ontwikkeld en goedgekeurd om een harde 
grens op het eiland Ierland te voorkomen 
met behoud van de integriteit van de 
eengemaakte markt, na afloop van de 
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het einde van de overgangsperiode voor het 
eerst bepaalde structuren moeten worden 
opgezet, waarbij de nodige aandacht moet 
worden besteed aan de correcte uitvoering 
en handhaving ervan; verzoekt de 
Commissie efficiënte controles uit te 
voeren; merkt op dat de term goederen 
waarvan het risico bestaat dat die 
“vervolgens naar de Unie worden 
gebracht” in artikel 5 van dat protocol 
onduidelijk is en afhankelijk is van latere 
besluiten van het Gemengd Comité, die 
zijn vrijgesteld van formele controle door 
het Europees Parlement; verzoekt volledig 
op de hoogte te worden gehouden van de 
toepassing van dat artikel en van eventuele 
voorstellen voor besluiten van het 
Gemengd Comité in dat verband;

overgangsperiode weliswaar een derde 
land is, maar de taak zal hebben delen van 
het douanewetboek van de Unie ten uitvoer 
te leggen, hetgeen betekent dat nog voor 
het einde van de overgangsperiode voor het 
eerst bepaalde structuren moeten worden 
opgezet, waarbij de nodige aandacht moet 
worden besteed aan de correcte uitvoering 
en handhaving ervan; verzoekt de 
Commissie efficiënte controles uit te 
voeren; uit zijn bezorgdheid over de 
herhaalde weigering van de Britse 
autoriteiten om toestemming te verlenen 
voor het openen van een permanent 
kantoor voor EU-ambtenaren in Belfast 
om de juiste uitvoering van het Protocol 
betreffende Ierland/Noord-Ierland te 
kunnen monitoren; merkt op dat de term 
goederen waarvan het risico bestaat dat die 
“vervolgens naar de Unie worden 
gebracht” in artikel 5 van dat protocol 
afhankelijk is van latere besluiten van het 
Gemengd Comité, die zijn vrijgesteld van 
formele controle door het Europees 
Parlement; verzoekt volledig op de hoogte 
te worden gehouden van de toepassing van 
dat artikel en van eventuele voorstellen 
voor besluiten van het Gemengd Comité in 
dat verband;

Or. en

Amendement 138
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. herinnert eraan dat het VK 
krachtens het Protocol betreffende 
Ierland/Noord-Ierland na afloop van de 
overgangsperiode weliswaar een derde 
land is, maar de taak zal hebben delen van 
het douanewetboek van de Unie ten uitvoer 

9. herinnert eraan dat het VK 
krachtens het Protocol betreffende 
Ierland/Noord-Ierland na afloop van de 
overgangsperiode weliswaar een derde 
land is, maar de taak zal hebben delen van 
het douanewetboek van de Unie ten uitvoer 
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te leggen, hetgeen betekent dat nog voor 
het einde van de overgangsperiode voor het 
eerst bepaalde structuren moeten worden 
opgezet, waarbij de nodige aandacht moet 
worden besteed aan de correcte uitvoering 
en handhaving ervan; verzoekt de 
Commissie efficiënte controles uit te 
voeren; merkt op dat de term goederen 
waarvan het risico bestaat dat die 
“vervolgens naar de Unie worden 
gebracht” in artikel 5 van dat protocol 
onduidelijk is en afhankelijk is van latere 
besluiten van het Gemengd Comité, die 
zijn vrijgesteld van formele controle door 
het Europees Parlement; verzoekt volledig 
op de hoogte te worden gehouden van de 
toepassing van dat artikel en van eventuele 
voorstellen voor besluiten van het 
Gemengd Comité in dat verband;

te leggen, hetgeen betekent dat nog voor 
het einde van de overgangsperiode voor het 
eerst bepaalde structuren moeten worden 
opgezet, waarbij de nodige aandacht moet 
worden besteed aan de correcte uitvoering 
en handhaving ervan; verzoekt de 
Commissie efficiënte controles uit te 
voeren; merkt op dat de term goederen 
waarvan het risico bestaat dat die 
“vervolgens naar de Unie worden 
gebracht” in artikel 5 van dat protocol 
onduidelijk is en afhankelijk is van latere 
besluiten van het Gemengd Comité, die 
zijn vrijgesteld van formele controle door 
het Europees Parlement; verzoekt volledig 
op de hoogte te worden gehouden van de 
toepassing van dat artikel en van eventuele 
voorstellen voor besluiten van het 
Gemengd Comité in dat verband; uit 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 139
Nacho Sánchez Amor, Javi López

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. herinnert eraan dat het VK 
krachtens het Protocol betreffende 
Ierland/Noord-Ierland na afloop van de 
overgangsperiode weliswaar een derde 
land is, maar de taak zal hebben delen van 
het douanewetboek van de Unie ten uitvoer 
te leggen, hetgeen betekent dat nog voor 
het einde van de overgangsperiode voor het 
eerst bepaalde structuren moeten worden 

9. herinnert eraan dat het VK 
krachtens het Protocol betreffende 
Ierland/Noord-Ierland na afloop van de 
overgangsperiode weliswaar een derde 
land is, maar de taak zal hebben delen van 
het douanewetboek van de Unie ten uitvoer 
te leggen, hetgeen betekent dat nog voor 
het einde van de overgangsperiode voor het 
eerst bepaalde structuren moeten worden 
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opgezet, waarbij de nodige aandacht moet 
worden besteed aan de correcte uitvoering 
en handhaving ervan; verzoekt de 
Commissie efficiënte controles uit te 
voeren; merkt op dat de term goederen 
waarvan het risico bestaat dat die 
“vervolgens naar de Unie worden 
gebracht” in artikel 5 van dat protocol 
onduidelijk is en afhankelijk is van latere 
besluiten van het Gemengd Comité, die 
zijn vrijgesteld van formele controle door 
het Europees Parlement; verzoekt volledig 
op de hoogte te worden gehouden van de 
toepassing van dat artikel en van 
eventuele voorstellen voor besluiten van 
het Gemengd Comité in dat verband;

opgezet, waarbij de nodige aandacht moet 
worden besteed aan de correcte uitvoering 
en handhaving ervan; verzoekt de 
Commissie periodieke en efficiënte 
controles uit te voeren; merkt op dat de 
term goederen waarvan het risico bestaat 
dat die “vervolgens naar de Unie worden 
gebracht” in artikel 5 van dat protocol 
onduidelijk is en afhankelijk is van latere 
besluiten van het Gemengd Comité, die 
zijn vrijgesteld van formele controle door 
het Europees Parlement; verzoekt vooraf 
en gedetailleerd op de hoogte te worden 
gesteld van eventuele voorstellen voor 
besluiten van het Gemengd Comité met 
betrekking tot de toepassing van dat 
artikel, zoals het opstellen van specifieke 
criteria op basis waarvan wordt besloten 
of goederen een risico met zich 
meebrengen, of van eventuele wijzigingen 
van eerdere door het Gemengd Comité 
genomen besluiten;

Or. en

Amendement 140
Dragoş Tudorache

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. herinnert eraan dat het VK 
krachtens het Protocol betreffende 
Ierland/Noord-Ierland na afloop van de 
overgangsperiode weliswaar een derde 
land is, maar de taak zal hebben delen van 
het douanewetboek van de Unie ten uitvoer 
te leggen, hetgeen betekent dat nog voor 
het einde van de overgangsperiode voor het 
eerst bepaalde structuren moeten worden 
opgezet, waarbij de nodige aandacht moet 
worden besteed aan de correcte uitvoering 
en handhaving ervan; verzoekt de 
Commissie efficiënte controles uit te 
voeren; merkt op dat de term goederen 

9. herinnert eraan dat het VK 
krachtens het Protocol betreffende 
Ierland/Noord-Ierland na afloop van de 
overgangsperiode weliswaar een derde 
land is, maar de taak zal hebben delen van 
het douanewetboek van de Unie ten uitvoer 
te leggen, hetgeen betekent dat nog voor 
het einde van de overgangsperiode voor het 
eerst bepaalde structuren moeten worden 
opgezet, waarbij de nodige aandacht moet 
worden besteed aan de correcte uitvoering 
en handhaving ervan; verzoekt de 
Commissie efficiënte controles uit te 
voeren en regelmatig verslag uit te 
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waarvan het risico bestaat dat die 
“vervolgens naar de Unie worden 
gebracht” in artikel 5 van dat protocol 
onduidelijk is en afhankelijk is van latere 
besluiten van het Gemengd Comité, die 
zijn vrijgesteld van formele controle door 
het Europees Parlement; verzoekt volledig 
op de hoogte te worden gehouden van de 
toepassing van dat artikel en van eventuele 
voorstellen voor besluiten van het 
Gemengd Comité in dat verband;

brengen aan het Europees Parlement over 
de situatie met betrekking tot de 
grenscontroles; merkt op dat de term 
goederen waarvan het risico bestaat dat die 
“vervolgens naar de Unie worden 
gebracht” in artikel 5 van dat protocol 
onduidelijk is en afhankelijk is van latere 
besluiten van het Gemengd Comité, die 
zijn vrijgesteld van formele controle door 
het Europees Parlement; verzoekt volledig 
op de hoogte te worden gehouden van de 
toepassing van dat artikel en van eventuele 
voorstellen voor besluiten van het 
Gemengd Comité in dat verband;

Or. en

Amendement 141
Danuta Maria Hübner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. herinnert eraan dat het VK 
krachtens het Protocol betreffende 
Ierland/Noord-Ierland na afloop van de 
overgangsperiode weliswaar een derde 
land is, maar de taak zal hebben delen van 
het douanewetboek van de Unie ten uitvoer 
te leggen, hetgeen betekent dat nog voor 
het einde van de overgangsperiode voor het 
eerst bepaalde structuren moeten worden 
opgezet, waarbij de nodige aandacht moet 
worden besteed aan de correcte uitvoering 
en handhaving ervan; verzoekt de 
Commissie efficiënte controles uit te 
voeren; merkt op dat de term goederen 
waarvan het risico bestaat dat die 
“vervolgens naar de Unie worden 
gebracht” in artikel 5 van dat protocol 
onduidelijk is en afhankelijk is van latere 
besluiten van het Gemengd Comité, die 
zijn vrijgesteld van formele controle door 
het Europees Parlement; verzoekt volledig 
op de hoogte te worden gehouden van de 

9. herinnert eraan dat het VK 
krachtens het Protocol betreffende 
Ierland/Noord-Ierland na afloop van de 
overgangsperiode weliswaar een derde 
land is, maar de taak zal hebben delen van 
het douanewetboek van de Unie ten uitvoer 
te leggen, hetgeen betekent dat nog voor 
het einde van de overgangsperiode voor het 
eerst bepaalde structuren moeten worden 
opgezet, waarbij de nodige aandacht moet 
worden besteed aan de correcte uitvoering 
en handhaving ervan; verzoekt de 
Commissie efficiënte controles uit te 
voeren; merkt op dat de term goederen 
waarvan het risico bestaat dat die 
“vervolgens naar de Unie worden 
gebracht” in artikel 5 van dat protocol 
onduidelijk is en afhankelijk is van latere 
besluiten van het Gemengd Comité; 
verzoekt volledig op de hoogte te worden 
gehouden van de toepassing van dat artikel 
en van eventuele voorstellen voor besluiten 
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toepassing van dat artikel en van eventuele 
voorstellen voor besluiten van het 
Gemengd Comité in dat verband;

van het Gemengd Comité in dat verband;

Or. en

Amendement 142
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. herinnert eraan dat het VK 
krachtens het Protocol betreffende 
Ierland/Noord-Ierland na afloop van de 
overgangsperiode weliswaar een derde 
land is, maar de taak zal hebben delen van 
het douanewetboek van de Unie ten uitvoer 
te leggen, hetgeen betekent dat nog voor 
het einde van de overgangsperiode voor het 
eerst bepaalde structuren moeten worden 
opgezet, waarbij de nodige aandacht moet 
worden besteed aan de correcte uitvoering 
en handhaving ervan; verzoekt de 
Commissie efficiënte controles uit te 
voeren; merkt op dat de term goederen 
waarvan het risico bestaat dat die 
“vervolgens naar de Unie worden 
gebracht” in artikel 5 van dat protocol 
onduidelijk is en afhankelijk is van latere 
besluiten van het Gemengd Comité, die 
zijn vrijgesteld van formele controle door 
het Europees Parlement; verzoekt volledig 
op de hoogte te worden gehouden van de 
toepassing van dat artikel en van eventuele 
voorstellen voor besluiten van het 
Gemengd Comité in dat verband;

9. herinnert eraan dat het VK 
krachtens het Protocol betreffende 
Ierland/Noord-Ierland na afloop van de 
overgangsperiode weliswaar een derde 
land is, maar de taak zal hebben delen van 
het douanewetboek van de Unie ten uitvoer 
te leggen, hetgeen betekent dat nog voor 
het einde van de overgangsperiode voor het 
eerst bepaalde structuren moeten worden 
opgezet, waarbij de nodige aandacht moet 
worden besteed aan de correcte uitvoering 
en handhaving ervan; verzoekt de 
Commissie efficiënte controles uit te 
voeren; merkt op dat de term goederen 
waarvan het risico bestaat dat die 
“vervolgens naar de Unie worden 
gebracht” in artikel 5 van dat protocol 
onduidelijk is en afhankelijk is van latere 
besluiten van het Gemengd Comité, en 
dringt erop aan dat die besluiten onder de 
controle door het Europees Parlement 
vallen; verzoekt volledig op de hoogte te 
worden gehouden van de toepassing van 
dat artikel en van eventuele voorstellen 
voor besluiten van het Gemengd Comité;

Or. en

Amendement 143
Anna Fotyga, Geert Bourgeois, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Raffaele Fitto, 
Hermann Tertsch



AM\1206003NL.docx 81/151 PE652.491v01-00

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. herinnert eraan dat het VK 
krachtens het Protocol betreffende 
Ierland/Noord-Ierland na afloop van de 
overgangsperiode weliswaar een derde 
land is, maar de taak zal hebben delen van 
het douanewetboek van de Unie ten uitvoer 
te leggen, hetgeen betekent dat nog voor 
het einde van de overgangsperiode voor 
het eerst bepaalde structuren moeten 
worden opgezet, waarbij de nodige 
aandacht moet worden besteed aan de 
correcte uitvoering en handhaving ervan; 
verzoekt de Commissie efficiënte controles 
uit te voeren; merkt op dat de term 
goederen waarvan het risico bestaat dat die 
“vervolgens naar de Unie worden 
gebracht” in artikel 5 van dat protocol 
onduidelijk is en afhankelijk is van latere 
besluiten van het Gemengd Comité, die 
zijn vrijgesteld van formele controle door 
het Europees Parlement; verzoekt volledig 
op de hoogte te worden gehouden van de 
toepassing van dat artikel en van eventuele 
voorstellen voor besluiten van het 
Gemengd Comité in dat verband;

9. herinnert eraan dat het VK 
krachtens het Protocol betreffende 
Ierland/Noord-Ierland na afloop van de 
overgangsperiode weliswaar een derde 
land is, maar delen van het douanewetboek 
van de Unie ten uitvoer zal moeten leggen, 
hetgeen betekent dat voor het einde van de 
overgangsperiode nieuwe structuren 
moeten worden opgezet, waarbij de nodige 
aandacht moet worden besteed aan de 
correcte uitvoering en handhaving ervan; 
verzoekt de Commissie efficiënte controles 
uit te voeren; merkt op dat de term 
goederen waarvan het risico bestaat dat die 
“vervolgens naar de Unie worden 
gebracht” in artikel 5 van dat protocol 
onduidelijk is en afhankelijk is van latere 
besluiten van het Gemengd Comité, die 
zijn vrijgesteld van formele controle door 
het Europees Parlement; verzoekt volledig 
op de hoogte te worden gehouden van de 
toepassing van dat artikel en van eventuele 
voorstellen voor besluiten van het 
Gemengd Comité in dat verband;

Or. en

Amendement 144
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. maakt zich zorgen over het feit dat 
het Verenigd Koninkrijk achterloopt waar 
het de nakoming van zijn verplichtingen 
betreft met betrekking tot het inrichten 
van douanecontroles en andere controles, 



PE652.491v01-00 82/151 AM\1206003NL.docx

NL

betreurt het daaruit voortvloeiende gebrek 
aan duidelijkheid voor ondernemers, en 
waarschuwt dat de tijd dringt nu de 
aanpassingen aan de nieuwe eisen ruim 
van tevoren moeten plaatsvinden; neemt 
kennis van het voornemen van de Britse 
regering om fysieke handelsposten in te 
richten in de havens van Belfast, 
Warrenpoint en Larne; vraagt de Britse 
regering een gedetailleerd tijdschema 
voor te leggen voor alle 
uitvoeringsmaatregelen uit hoofde van het 
Protocol betreffende Ierland/Noord-
Ierland;

Or. en

Amendement 145
Angelika Winzig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. onderstreept de complexiteit van 
het Protocol betreffende Ierland/Noord-
Ierland; benadrukt derhalve dat het van 
belang is dat beide partijen duidelijk en 
transparant communiceren en 
aanhoudend informatie uitwisselen met 
alle relevante belanghebbenden teneinde 
tot een praktische en haalbare oplossing 
te komen voor soepele 
handelsbetrekkingen tussen de Europese 
Unie en het Verenigd Koninkrijk;

Or. en

Amendement 146
Liesje Schreinemacher, Nathalie Loiseau, Barry Andrews, Nicola Danti, Svenja Hahn, 
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Jérémy Decerle, 
Dita Charanzová, Urmas Paet, Malik Azmani, Bart Groothuis, Michal Šimečka, 
Bernard Guetta, Katalin Cseh, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. benadrukt dat moet worden 
overgegaan tot het nemen van de nodige 
maatregelen gericht op de invoering van 
douaneprocedures voor goederen die 
Noord-Ierland binnenkomen vanuit het 
Verenigd Koninkrijk, alsook maatregelen 
gericht op de uitvoering van alle vereiste 
sanitaire en fytosanitaire controles en 
andere regelgevingscontroles;

Or. en

Amendement 147
Danuta Maria Hübner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. benadrukt dat het Europees 
Parlement op grond van artikel 218 van 
het VWEU, recht heeft op volledige 
informatie met betrekking tot alle fasen 
van de uitvoering van door de EU 
ondertekende internationale 
overeenkomsten, waar ook het 
terugtrekkingsakkoord onder valt;

Or. en

Amendement 148
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. spoort de Commissie aan om aan 
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te dringen op de tijdige uitvoering van het 
terugtrekkingsakkoord en zo nodig het 
geschillenbeslechtingsmechanisme of de 
arbitrageprocedure te activeren zoals 
voorzien in het akkoord;

Or. en

Amendement 149
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 quater. herhaalt zijn steun voor de 
heropening van een kantoor van de 
Europese Unie in Belfast; verzoekt de 
diensten van de Commissie om zo nodig 
bijstand te verlenen aan burgers, 
ondernemingen en overheden teneinde 
eventuele ontregelingen voor burgers en 
diensten te voorkomen;

Or. en

Amendement 150
Nathalie Loiseau, Arnaud Danjean, Petras Auštrevičius, Sven Mikser, Lukas Mandl, 
David McAllister, Witold Jan Waszczykowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. herinnert eraan dat het Verenigd 
Koninkrijk tot 31 december 2020 verplicht 
is bij te dragen aan de financiering van het 
Europees Defensieagentschap, het Instituut 
voor veiligheidsstudies van de Europese 
Unie en het Satellietcentrum van de 
Europese Unie, en aan de kosten van 
operaties in het kader van het 
gemeenschappelijk veiligheids- en 

10. herinnert eraan dat het Verenigd 
Koninkrijk tot 31 december 2020 verplicht 
is bij te dragen aan de financiering van het 
Europees Defensieagentschap, het Instituut 
voor veiligheidsstudies van de Europese 
Unie en het Satellietcentrum van de 
Europese Unie, en aan de kosten van 
operaties in het kader van het 
gemeenschappelijk veiligheids- en 
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defensiebeleid (GVDB); defensiebeleid (GVDB) waar het aan 
deelneemt;

Or. en

Amendement 151
Anna Fotyga, Geert Bourgeois, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Raffaele Fitto, 
Hermann Tertsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. herinnert eraan dat het Verenigd 
Koninkrijk tot 31 december 2020 verplicht 
is bij te dragen aan de financiering van het 
Europees Defensieagentschap, het Instituut 
voor veiligheidsstudies van de Europese 
Unie en het Satellietcentrum van de 
Europese Unie, en aan de kosten van 
operaties in het kader van het 
gemeenschappelijk veiligheids- en 
defensiebeleid (GVDB);

10. herinnert eraan dat het Verenigd 
Koninkrijk tot het einde van de 
overgangsperiode verplicht is bij te dragen 
aan de financiering van het Europees 
Defensieagentschap, het Instituut voor 
veiligheidsstudies van de Europese Unie en 
het Satellietcentrum van de Europese Unie, 
en aan de kosten van operaties in het kader 
van het gemeenschappelijk veiligheids- en 
defensiebeleid (GVDB);

Or. en

Amendement 152
Angelika Winzig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. herinnert eraan dat het Verenigd 
Koninkrijk tot 31 december 2020 verplicht 
is bij te dragen aan de financiering van het 
Europees Defensieagentschap, het Instituut 
voor veiligheidsstudies van de Europese 
Unie en het Satellietcentrum van de 
Europese Unie, en aan de kosten van 
operaties in het kader van het 
gemeenschappelijk veiligheids- en 
defensiebeleid (GVDB);

10. herinnert eraan dat het Verenigd 
Koninkrijk tot het einde van de 
overgangsperiode verplicht is bij te dragen 
aan de financiering van het Europees 
Defensieagentschap, het Instituut voor 
veiligheidsstudies van de Europese Unie en 
het Satellietcentrum van de Europese Unie, 
en aan de kosten van operaties in het kader 
van het gemeenschappelijk veiligheids- en 
defensiebeleid (GVDB);
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Or. en

Amendement 153
Nacho Sánchez Amor, Inma Rodríguez-Piñero, Javi López, Javier Moreno Sánchez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. herinnert eraan dat het Verenigd 
Koninkrijk tot 31 december 2020 verplicht 
is bij te dragen aan de financiering van het 
Europees Defensieagentschap, het Instituut 
voor veiligheidsstudies van de Europese 
Unie en het Satellietcentrum van de 
Europese Unie, en aan de kosten van 
operaties in het kader van het 
gemeenschappelijk veiligheids- en 
defensiebeleid (GVDB);

10. herinnert eraan dat het Verenigd 
Koninkrijk tot 31 december 2020 verplicht 
is bij te dragen aan de financiering van 
onder meer het Europees 
Defensieagentschap, het Instituut voor 
veiligheidsstudies van de Europese Unie en 
het Satellietcentrum van de Europese Unie, 
en aan de kosten van operaties in het kader 
van het gemeenschappelijk veiligheids- en 
defensiebeleid (GVDB);

Or. en

Amendement 154
Dragoş Tudorache

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. benadrukt het belang van een 
doeltreffende en evenwichtige uitwisseling 
van informatie op het gebied van 
rechtshandhaving en justitiële 
samenwerking in strafzaken binnen de 
toekomstige partnerschapsovereenkomst 
met het VK; herinnert eraan dat de EU 
zich volledig heeft verbonden tot 
handhaving van het Europees Verdrag 
voor de Rechten van de Mens; benadrukt 
dat een gebrek aan wederkerigheid de 
toekomstige veiligheidspartnerschap zou 
ondermijnen;
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Or. en

Amendement 155
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Susanna Ceccardi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. onderstreept dat het VK alle 
beperkende maatregelen van de EU ten 
uitvoer moet leggen die van kracht zijn of 
waartoe tijdens de overgangsperiode 
wordt besloten, de verklaringen en 
standpunten van de EU in derde landen 
en internationale organisaties moet 
ondersteunen en per geval moet kunnen 
deelnemen aan militaire operaties en 
civiele missies van de EU die zijn 
vastgesteld in het kader van het GVDB, zij 
het zonder leidende capaciteit, in het 
kader van een nieuwe 
deelnamekaderovereenkomst, met 
inachtneming van de 
besluitvormingsautonomie van de EU en 
de toepasselijke EU-besluiten en 
wetgeving, onder meer op het gebied van 
overheidsopdrachten en overdrachten op 
het gebied van defensie; verklaart 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;

11. onderstreept dat de lidstaten 
rechtstreeks en uitsluitend met het 
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië 
en Noord-Ierland bilaterale 
defensieovereenkomsten en 
samenwerkingsovereenkomsten inzake de 
defensie-industrie moeten kunnen 
afsluiten, ongeacht hun respectievelijke 
lidmaatschappen van alliantiesystemen of 
van instellingen voor politieke en 
diplomatieke samenwerking;

Or. fr

Amendement 156
Anna Fotyga, Geert Bourgeois, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Raffaele Fitto, 
Hermann Tertsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. onderstreept dat het VK alle 
beperkende maatregelen van de EU ten 
uitvoer moet leggen die van kracht zijn of 
waartoe tijdens de overgangsperiode 
wordt besloten, de verklaringen en 
standpunten van de EU in derde landen en 
internationale organisaties moet 
ondersteunen en per geval moet kunnen 
deelnemen aan militaire operaties en 
civiele missies van de EU die zijn 
vastgesteld in het kader van het GVDB, zij 
het zonder leidende capaciteit, in het 
kader van een nieuwe 
deelnamekaderovereenkomst, met 
inachtneming van de 
besluitvormingsautonomie van de EU en 
de toepasselijke EU-besluiten en 
wetgeving, onder meer op het gebied van 
overheidsopdrachten en overdrachten op 
het gebied van defensie; verklaart 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;

11. onderstreept dat het VK tijdens de 
overgangsperiode alle nieuwe en 
bestaande beperkende maatregelen en 
sancties van de EU ten uitvoer moet leggen 
en moet handhaven, de verklaringen en 
standpunten van de EU in derde landen en 
internationale organisaties moet 
ondersteunen en per geval moet kunnen 
deelnemen aan militaire operaties en 
civiele missies van de EU die zijn 
vastgesteld in het kader van het GVDB;

Or. en

Amendement 157
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 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;
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Or. en

Amendement 158
Vladimír Bilčík

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. herhaalt dat het Parlement de 
tenuitvoerlegging van het 
terugtrekkingsakkoord nauwlettend zal 
volgen;

Or. en

Amendement 159
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Anna Bonfrisco, 
Susanna Ceccardi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. stelt vast dat het VK ervoor heeft 
gekozen zijn toekomstige economische en 
handelspartnerschap met de EU vast te 
stellen op basis van een “brede 
vrijhandelsovereenkomst”, zoals 
vastgelegd in de onderhandelingsaanpak 
van het VK; benadrukt dat het Europees 
Parlement weliswaar positief staat 
tegenover constructieve 
onderhandelingen van de EU met het oog 
op een evenwichtige, ambitieuze en 
alomvattende vrijhandelsovereenkomst 
met het VK, maar dat een 
vrijhandelsovereenkomst vanwege zijn 
aard nooit kan neerkomen op “soepele” 
handel; is het eens met de 
onderhandelingspositie van de 
Commissie, waarbij het toepassingsgebied 
en de ambitie van een 

12. stelt vast dat het VK ervoor heeft 
gekozen zijn toekomstige economische en 
handelspartnerschap met de EU vast te 
stellen op basis van een “brede 
vrijhandelsovereenkomst”, zoals 
vastgelegd in de onderhandelingsaanpak 
van het VK;
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vrijhandelsovereenkomst die de EU zou 
kunnen aanvaarden, afhankelijk wordt 
gesteld van de voorwaarde dat het 
Verenigd Koninkrijk instemt met 
bepalingen met betrekking tot een gelijk 
speelveld, gezien de geografische 
nabijheid en de integratie van de markten, 
alsmede van de sluiting van een 
visserijovereenkomst;

Or. fr

Amendement 160
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Peter van Dalen, François-Xavier Bellamy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. stelt vast dat het VK ervoor heeft 
gekozen zijn toekomstige economische en 
handelspartnerschap met de EU vast te 
stellen op basis van een “brede 
vrijhandelsovereenkomst”, zoals 
vastgelegd in de onderhandelingsaanpak 
van het VK; benadrukt dat het Europees 
Parlement weliswaar positief staat 
tegenover constructieve onderhandelingen 
van de EU met het oog op een 
evenwichtige, ambitieuze en alomvattende 
vrijhandelsovereenkomst met het VK, maar 
dat een vrijhandelsovereenkomst vanwege 
zijn aard nooit kan neerkomen op 
“soepele” handel; is het eens met de 
onderhandelingspositie van de Commissie, 
waarbij het toepassingsgebied en de 
ambitie van een vrijhandelsovereenkomst 
die de EU zou kunnen aanvaarden, 
afhankelijk wordt gesteld van de 
voorwaarde dat het Verenigd Koninkrijk 
instemt met bepalingen met betrekking tot 
een gelijk speelveld, gezien de 
geografische nabijheid en de integratie van 
de markten, alsmede van de sluiting van 
een visserijovereenkomst;

12. stelt vast dat het VK ervoor heeft 
gekozen zijn toekomstige economische en 
handelspartnerschap met de EU vast te 
stellen op basis van een “brede 
vrijhandelsovereenkomst”, zoals 
vastgelegd in de onderhandelingsaanpak 
van het VK; benadrukt dat het Europees 
Parlement weliswaar positief staat 
tegenover constructieve onderhandelingen 
van de EU met het oog op een 
evenwichtige, ambitieuze en alomvattende 
vrijhandelsovereenkomst met het VK, maar 
dat een vrijhandelsovereenkomst vanwege 
zijn aard nooit kan neerkomen op 
“soepele” handel; is het eens met de 
onderhandelingspositie van de Commissie, 
waarbij het toepassingsgebied en de 
ambitie van een vrijhandelsovereenkomst 
die de EU zou kunnen aanvaarden, 
afhankelijk wordt gesteld van de 
voorwaarde dat het Verenigd Koninkrijk 
instemt met bepalingen met betrekking tot 
een gelijk speelveld, gezien de 
geografische nabijheid en de integratie van 
de markten; herhaalt dat de 
onderhandelingen over het toekomstige 
economische partnerschap en 
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handelspartnerschap rechtstreeks verband 
moeten houden met de onderhandelingen 
over een visserijovereenkomst als 
onlosmakelijk deel van het partnerschap, 
en hier bijgevolg niet van mogen worden 
losgekoppeld; wijst er nogmaals op dat er 
geen overeenkomst tussen de EU en het 
VK kan worden gesloten als hierin geen 
afspraken worden opgenomen over een 
volledige, evenwichtige 
langetermijnovereenkomst inzake visserij, 
waarin wordt geregeld dat de betrokken 
partijen onder optimale voorwaarden 
toegang blijven krijgen tot elkaars 
wateren, rijkdommen en markten;

Or. en

Amendement 161
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. stelt vast dat het VK ervoor heeft 
gekozen zijn toekomstige economische en 
handelspartnerschap met de EU vast te 
stellen op basis van een “brede 
vrijhandelsovereenkomst”, zoals 
vastgelegd in de onderhandelingsaanpak 
van het VK; benadrukt dat het Europees 
Parlement weliswaar positief staat 
tegenover constructieve onderhandelingen 
van de EU met het oog op een 
evenwichtige, ambitieuze en alomvattende 
vrijhandelsovereenkomst met het VK, maar 
dat een vrijhandelsovereenkomst vanwege 
zijn aard nooit kan neerkomen op 
“soepele” handel; is het eens met de 
onderhandelingspositie van de 
Commissie, waarbij het toepassingsgebied 
en de ambitie van een 
vrijhandelsovereenkomst die de EU zou 
kunnen aanvaarden, afhankelijk wordt 
gesteld van de voorwaarde dat het 

12. stelt vast dat het VK ervoor heeft 
gekozen zijn toekomstige economische en 
handelspartnerschap met de EU vast te 
stellen op basis van een “brede 
vrijhandelsovereenkomst”, zoals 
vastgelegd in de onderhandelingsaanpak 
van het VK; benadrukt dat het Europees 
Parlement weliswaar positief staat 
tegenover constructieve onderhandelingen 
van de EU met het oog op een 
evenwichtige, ambitieuze en alomvattende 
vrijhandelsovereenkomst met het VK, maar 
dat een vrijhandelsovereenkomst vanwege 
zijn aard nooit kan neerkomen op 
“soepele” handel; herinnert aan de 
onderhandelingsrichtsnoeren van de 
Raad, waarbij het toepassingsgebied en de 
ambitie van een vrijhandelsovereenkomst 
die de EU zou kunnen aanvaarden, 
afhankelijk wordt gesteld van de 
voorwaarde dat het Verenigd Koninkrijk 
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Verenigd Koninkrijk instemt met 
bepalingen met betrekking tot een gelijk 
speelveld, gezien de geografische nabijheid 
en de integratie van de markten, alsmede 
van de sluiting van een 
visserijovereenkomst;

instemt met bepalingen met betrekking tot 
een gelijk speelveld, gezien de 
geografische nabijheid en de integratie van 
de markten, alsmede van de sluiting van 
een visserijovereenkomst, en waarbij in 
het beoogde partnerschap erkend wordt 
dat het waarborgen van duurzame 
ontwikkeling voor de betrokken partijen 
een overkoepelende doelstelling vormt; 
stelt met klem dat de onderhandelingen 
over onze toekomstige handels- en 
economische betrekkingen volledig 
transparant moeten zijn, dat zowel het 
Europees Parlement als het Brits 
parlement hier nauw bij betrokken moet 
zijn, en spoort transparantie en de 
betrokkenheid van de parlementen van de 
lidstaten aan, alsook vertegenwoordiging 
van het maatschappelijk middenveld;

Or. en

Amendement 162
Liesje Schreinemacher, Nathalie Loiseau, Barry Andrews, Nicola Danti, Svenja Hahn, 
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Jérémy Decerle, 
Dita Charanzová, Urmas Paet, Malik Azmani, Bart Groothuis, Michal Šimečka, 
Bernard Guetta, Katalin Cseh, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. stelt vast dat het VK ervoor heeft 
gekozen zijn toekomstige economische en 
handelspartnerschap met de EU vast te 
stellen op basis van een “brede 
vrijhandelsovereenkomst”, zoals 
vastgelegd in de onderhandelingsaanpak 
van het VK; benadrukt dat het Europees 
Parlement weliswaar positief staat 
tegenover constructieve onderhandelingen 
van de EU met het oog op een 
evenwichtige, ambitieuze en alomvattende 
vrijhandelsovereenkomst met het VK, maar 
dat een vrijhandelsovereenkomst vanwege 
zijn aard nooit kan neerkomen op 

12. stelt vast dat het VK ervoor heeft 
gekozen zijn toekomstige economische en 
handelspartnerschap met de EU vast te 
stellen op basis van een “brede 
vrijhandelsovereenkomst”, zoals 
vastgelegd in de onderhandelingsaanpak 
van het VK; benadrukt dat het Europees 
Parlement weliswaar positief staat 
tegenover constructieve onderhandelingen 
van de EU met het oog op een 
evenwichtige, ambitieuze en alomvattende 
vrijhandelsovereenkomst met het VK, maar 
dat een vrijhandelsovereenkomst vanwege 
zijn aard nooit kan neerkomen op 
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“soepele” handel; is het eens met de 
onderhandelingspositie van de Commissie, 
waarbij het toepassingsgebied en de 
ambitie van een vrijhandelsovereenkomst 
die de EU zou kunnen aanvaarden, 
afhankelijk wordt gesteld van de 
voorwaarde dat het Verenigd Koninkrijk 
instemt met bepalingen met betrekking tot 
een gelijk speelveld, gezien de 
geografische nabijheid en de integratie van 
de markten, alsmede van de sluiting van 
een visserijovereenkomst;

“soepele” handel; uit zijn bezorgdheid over 
het voornemen van de Britse regering om 
af te stappen van nultarieven en nulquota 
en over het feit dat er geen toezeggingen 
worden gedaan met betrekking tot een 
gelijk speelveld; benadrukt in dit opzicht 
dat de overeenkomst garant moet staan 
voor open en eerlijke concurrentie, en niet 
mag leiden tot verstoringen van het 
handelsverkeer en oneerlijk 
concurrentievoordeel; is het eens met de 
onderhandelingspositie van de Commissie, 
waarbij het toepassingsgebied en de 
ambitie van een vrijhandelsovereenkomst 
die de EU zou kunnen aanvaarden, 
afhankelijk wordt gesteld van de 
voorwaarde dat het Verenigd Koninkrijk 
instemt met bepalingen met betrekking tot 
een gelijk speelveld, gezien de 
geografische nabijheid en de integratie van 
de markten, alsmede van de sluiting van 
een visserijovereenkomst;

Or. en

Amendement 163
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. stelt vast dat het VK ervoor heeft 
gekozen zijn toekomstige economische en 
handelspartnerschap met de EU vast te 
stellen op basis van een “brede 
vrijhandelsovereenkomst”, zoals 
vastgelegd in de onderhandelingsaanpak 
van het VK; benadrukt dat het Europees 
Parlement weliswaar positief staat 
tegenover constructieve onderhandelingen 
van de EU met het oog op een 
evenwichtige, ambitieuze en alomvattende 
vrijhandelsovereenkomst met het VK, maar 
dat een vrijhandelsovereenkomst vanwege 
zijn aard nooit kan neerkomen op 

12. stelt vast dat het VK ervoor heeft 
gekozen zijn toekomstige economische en 
handelspartnerschap met de EU vast te 
stellen op basis van een “brede 
vrijhandelsovereenkomst”, zoals 
vastgelegd in de onderhandelingsaanpak 
van het VK; benadrukt dat het Europees 
Parlement weliswaar positief staat 
tegenover constructieve onderhandelingen 
van de EU met het oog op een 
evenwichtige, ambitieuze en alomvattende 
vrijhandelsovereenkomst met het VK, maar 
dat een vrijhandelsovereenkomst vanwege 
haar aard nooit kan neerkomen op 
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“soepele” handel; is het eens met de 
onderhandelingspositie van de Commissie, 
waarbij het toepassingsgebied en de 
ambitie van een vrijhandelsovereenkomst 
die de EU zou kunnen aanvaarden, 
afhankelijk wordt gesteld van de 
voorwaarde dat het Verenigd Koninkrijk 
instemt met bepalingen met betrekking tot 
een gelijk speelveld, gezien de 
geografische nabijheid en de integratie van 
de markten, alsmede van de sluiting van 
een visserijovereenkomst;

“soepele” handel; is het eens met de 
onderhandelingspositie van de Commissie, 
waarbij het toepassingsgebied en de 
ambitie van een vrijhandelsovereenkomst 
die de EU zou kunnen aanvaarden, 
afhankelijk wordt gesteld van de 
voorwaarde dat het Verenigd Koninkrijk 
instemt met bepalingen met betrekking tot 
een gelijk speelveld, gezien de 
geografische nabijheid en de integratie van 
de markten, alsmede van de sluiting van 
een bilaterale partnerschapsovereenkomst 
inzake de visserij met als doel het 
handhaven van een hoog niveau van 
samenwerking, samenhang en 
convergentie en tot waarborging van de 
ononderbroken wederzijdse toegang tot 
water en hulpbronnen overeenkomstig de 
beginselen van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid;

Or. en

Amendement 164
Markus Buchheit, Herve Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. stelt vast dat het VK ervoor heeft 
gekozen zijn toekomstige economische en 
handelspartnerschap met de EU vast te 
stellen op basis van een “brede 
vrijhandelsovereenkomst”, zoals 
vastgelegd in de onderhandelingsaanpak 
van het VK; benadrukt dat het Europees 
Parlement weliswaar positief staat 
tegenover constructieve onderhandelingen 
van de EU met het oog op een 
evenwichtige, ambitieuze en alomvattende 
vrijhandelsovereenkomst met het VK, 
maar dat een vrijhandelsovereenkomst 
vanwege zijn aard nooit kan neerkomen 
op “soepele” handel; is het eens met de 
onderhandelingspositie van de 

12. stelt vast dat het VK ervoor heeft 
gekozen zijn toekomstige economische en 
handelspartnerschap met de EU vast te 
stellen op basis van een “brede 
vrijhandelsovereenkomst”, zoals 
vastgelegd in de onderhandelingsaanpak 
van het VK; benadrukt dat het Europees 
Parlement positief staat tegenover 
constructieve onderhandelingen van de EU 
met het oog op een evenwichtige, 
ambitieuze en alomvattende 
vrijhandelsovereenkomst met het VK, en 
onderstreept in dit opzicht het cruciale 
belang van de geografische nabijheid en de 
integratie van de markten, alsmede van de 
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Commissie, waarbij het toepassingsgebied 
en de ambitie van een 
vrijhandelsovereenkomst die de EU zou 
kunnen aanvaarden, afhankelijk wordt 
gesteld van de voorwaarde dat het 
Verenigd Koninkrijk instemt met 
bepalingen met betrekking tot een gelijk 
speelveld, gezien de geografische nabijheid 
en de integratie van de markten, alsmede 
van de sluiting van een 
visserijovereenkomst;

sluiting van een visserijovereenkomst;

Or. en

Amendement 165
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. stelt vast dat het VK ervoor heeft 
gekozen zijn toekomstige economische en 
handelspartnerschap met de EU vast te 
stellen op basis van een “brede 
vrijhandelsovereenkomst”, zoals 
vastgelegd in de onderhandelingsaanpak 
van het VK; benadrukt dat het Europees 
Parlement weliswaar positief staat 
tegenover constructieve onderhandelingen 
van de EU met het oog op een 
evenwichtige, ambitieuze en alomvattende 
vrijhandelsovereenkomst met het VK, maar 
dat een vrijhandelsovereenkomst vanwege 
zijn aard nooit kan neerkomen op 
“soepele” handel; is het eens met de 
onderhandelingspositie van de Commissie, 
waarbij het toepassingsgebied en de 
ambitie van een vrijhandelsovereenkomst 
die de EU zou kunnen aanvaarden, 
afhankelijk wordt gesteld van de 
voorwaarde dat het Verenigd Koninkrijk 
instemt met bepalingen met betrekking tot 
een gelijk speelveld, gezien de 
geografische nabijheid en de integratie van 

12. stelt vast dat het VK ervoor heeft 
gekozen zijn toekomstige economische en 
handelspartnerschap met de EU vast te 
stellen op basis van een “brede 
vrijhandelsovereenkomst”, zoals 
vastgelegd in de onderhandelingsaanpak 
van het VK; benadrukt dat het Europees 
Parlement weliswaar positief staat 
tegenover constructieve onderhandelingen 
van de EU met het oog op een 
evenwichtige, ambitieuze en alomvattende 
vrijhandelsovereenkomst met het VK, maar 
dat een vrijhandelsovereenkomst vanwege 
haar aard nooit kan neerkomen op 
“soepele” handel; is het eens met de 
onderhandelingspositie van de Commissie, 
waarbij het toepassingsgebied en de 
ambitie van een vrijhandelsovereenkomst 
die de EU zou kunnen aanvaarden, 
afhankelijk wordt gesteld van de 
voorwaarde dat het Verenigd Koninkrijk 
instemt met integrale, bindende en 
afdwingbare bepalingen met betrekking tot 
een gelijk speelveld, gezien de 
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de markten, alsmede van de sluiting van 
een visserijovereenkomst;

geografische nabijheid en de integratie van 
de markten, alsmede van de sluiting van 
een duurzame en evenwichtige 
visserijovereenkomst;

Or. en

Amendement 166
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. stelt vast dat het VK ervoor heeft 
gekozen zijn toekomstige economische en 
handelspartnerschap met de EU vast te 
stellen op basis van een “brede 
vrijhandelsovereenkomst”, zoals 
vastgelegd in de onderhandelingsaanpak 
van het VK; benadrukt dat het Europees 
Parlement weliswaar positief staat 
tegenover constructieve 
onderhandelingen van de EU met het oog 
op een evenwichtige, ambitieuze en 
alomvattende vrijhandelsovereenkomst met 
het VK, maar dat een 
vrijhandelsovereenkomst vanwege zijn 
aard nooit kan neerkomen op “soepele” 
handel; is het eens met de 
onderhandelingspositie van de Commissie, 
waarbij het toepassingsgebied en de 
ambitie van een vrijhandelsovereenkomst 
die de EU zou kunnen aanvaarden, 
afhankelijk wordt gesteld van de 
voorwaarde dat het Verenigd Koninkrijk 
instemt met bepalingen met betrekking tot 
een gelijk speelveld, gezien de 
geografische nabijheid en de integratie van 
de markten, alsmede van de sluiting van 
een visserijovereenkomst;

12. stelt vast dat het VK ervoor heeft 
gekozen zijn toekomstige economische en 
handelspartnerschap met de EU vast te 
stellen op basis van een “brede 
vrijhandelsovereenkomst”, zoals 
vastgelegd in de onderhandelingsaanpak 
van het VK; benadrukt zijn steun voor een 
evenwichtige, ambitieuze en alomvattende 
vrijhandelsovereenkomst met het VK; is 
het eens met de onderhandelingspositie van 
de Commissie, waarbij het 
toepassingsgebied en de ambitie van een 
vrijhandelsovereenkomst die de EU zou 
kunnen aanvaarden, afhankelijk wordt 
gesteld van de voorwaarde dat het 
Verenigd Koninkrijk instemt met 
bepalingen met betrekking tot een gelijk 
speelveld, gezien de geografische 
nabijheid, de onderlinge economische 
afhankelijkheid en verbondenheid, de 
integratie van de markten, alsmede van de 
sluiting van een adequate 
visserijovereenkomst;

Or. en
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Amendement 167
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. herhaalt zijn steun voor een ruime 
en ambitieuze vrijhandelsovereenkomst 
met nultarieven en nulquota, maar alleen 
als het Verenigd Koninkrijk zich verbindt 
tot “nuldumping”; benadrukt met name 
dat de strijd tegen de klimaatverandering, 
het tot staan brengen en ombuigen van 
het verlies aan biodiversiteit, de 
bevordering van duurzame ontwikkeling, 
het milieu en belangrijke 
gezondheidskwesties, sociale rechten en 
arbeidsrechten en het voorzorgsbeginsel, 
essentiële onderdelen van het beoogde 
partnerschap moeten zijn;

Or. en

Amendement 168
Christophe Hansen, Seán Kelly, Iuliu Winkler, Angelika Winzig, Sven Simon, David 
McAllister, Liudas Mažylis, José Manuel García-Margallo y Marfil, Arnaud Danjean, 
Kris Peeters, Sandra Kalniete, Gabriel Mato, Svenja Hahn, Barry Andrews, Liesje 
Schreinemacher, Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne, Bernd Lange, Kathleen Van 
Brempt, Paolo De Castro, Massimiliano Salini, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. merkt op dat ondanks het feit dat 
het VK stelt zich te baseren op bestaande 
precedenten, een groot aantal 
ontwerpwetsvoorstellen van het VK veel 
verder gaat dan andere door de EU in de 
afgelopen jaren overeengekomen 
vrijhandelsovereenkomsten met derde 
landen, bijvoorbeeld waar het financiële 
diensten betreft, de wederzijdse erkenning 
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van beroepskwalificaties en 
conformiteitsbeoordelingen, de 
gelijkwaardigheid van de sanitaire en 
fytosanitaire regelingen, of de cumulatie 
van de oorsprongsregels;

Or. en

Amendement 169
Markus Buchheit, Herve Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. benadrukt dat het van belang is 
dezelfde eisen op het VK toe te passen als 
die in het verleden van toepassing waren 
op andere handelspartners waar de EU 
vrijhandelsovereenkomsten mee heeft 
gesloten; onderstreept in dit opzicht zowel 
het belang als de voordelen van de 
integratie van de markten en de 
geografische nabijheid, die tezamen 
zorgen voor een beperking van de kosten 
en milieueffecten als gevolg van het 
vervoer van goederen;

Or. en

Amendement 170
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Anna Bonfrisco, France Jamet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. herinnert eraan dat er in elk geval 
zo snel mogelijk overeenstemming moet 
worden bereikt over de bepalingen inzake 
de visserij, zodat deze bepalingen vanaf 
het eerste jaar na de overgangsperiode 
kunnen worden toegepast;
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Or. fr

Amendement 171
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. verwerpt de keuze van het VK om 
een integrale economische 
partnerschapsovereenkomst te vervangen 
door een reeks afzonderlijke sectorale 
overeenkomsten en een aparte 
overeenkomst inzake de handel in 
goederen;

Or. en

Amendement 172
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. is ervan overtuigd dat een 
basisvoorwaarde voor elke met het 
Verenigd Koninkrijk bereikte 
overeenkomst de eerbiediging van de 
Overeenkomst van Parijs moet zijn; 
herinnert aan de toezegging van de 
Commissie om van de eerbiediging van de 
Overeenkomst van Parijs een essentieel 
onderdeel van alle toekomstige brede 
handelsovereenkomsten te maken; is 
verder van mening dat beide partijen niet 
alleen het Raamverdrag van de Verenigde 
Naties inzake klimaatverandering moeten 
handhaven, maar ook de VN-
doelstellingen inzake duurzame 
ontwikkeling, het Verdrag inzake 
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biologische diversiteit en het Verdrag van 
de Verenigde Naties ter bestrijding van 
woestijnvorming; benadrukt dat de 
eerbiediging van deze internationale 
overeenkomsten bindend en afdwingbaar 
moet zijn;

Or. en

Amendement 173
Arba Kokalari, Jörgen Warborn

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. onderstreept zijn vastberadenheid 
om een zo nauw mogelijke relatie tot 
stand te brengen met het Verenigd 
Koninkrijk, een land dat een partner, 
bondgenoot en vriend binnen Europa zal 
blijven; spoort de Commissie ertoe aan 
het momentum dat door de terugtrekking 
is veroorzaakt aan te grijpen, teneinde ons 
EU-beleid te stroomlijnen, onze 
economische omgeving te verbeteren en 
het concurrentievermogen voor Europese 
bedrijven en kmo’s te verbeteren; 
benadrukt dat met de overeenkomst in zo 
nauw mogelijke samenwerking getracht 
moet worden toegang tot de markt en 
handelsbevordering mogelijk te maken 
om verstoringen van het handelsverkeer 
zo veel mogelijk te beperken; acht het in 
dat opzicht in het belang van de Unie om 
een nieuwe strategische 
partnerschapsovereenkomst tussen het 
Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie 
te sluiten die veel verder gaat dan alleen 
handelsbetrekkingen;

Or. en

Amendement 174
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Markus Buchheit, Herve Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. onderstreept zijn vastberadenheid 
om een meer passende en zo gunstig 
mogelijke relatie met het Verenigd 
Koninkrijk tot stand te brengen, wijst erop 
dat de EU-lidstaten netto-exporteurs naar 
het Verenigd Koninkrijk zijn en dat het 
vinden van een oplossing waar beide 
partijen tevreden mee zijn een prioriteit 
moet zijn waarmee de inachtneming en 
bescherming van de belangen van EU-
exporteurs en -investeerders wordt 
gewaarborgd; verzoekt de Commissie het 
concurrentievermogen voor bedrijven en 
kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s) in de EU te verbeteren;

Or. en

Amendement 175
Christophe Hansen, Sandra Kalniete, Gabriel Mato, Svenja Hahn, Barry Andrews, 
Liesje Schreinemacher, Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne, Bernd Lange, 
Kathleen Van Brempt, Paolo De Castro, Sven Simon, David McAllister, Kris Peeters, 
Iuliu Winkler, Angelika Winzig, Liudas Mažylis, José Manuel García-Margallo y 
Marfil, Seán Kelly, Arnaud Danjean, Massimiliano Salini, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. betreurt in dat opzicht ten zeerste 
dat het Verenigd Koninkrijk tot dusver 
heeft geweigerd, ondanks de toezegging 
die het had gedaan in de politieke 
verklaring, zich te buigen over 
bijvoorbeeld overheidsopdrachten, 
zeevervoer, alsook de bescherming van 
toekomstige geografische aanduidingen, 
met name omdat het Verenigd Koninkrijk 
sommige van deze onderwerpen wel had 
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opgenomen in zijn 
onderhandelingsmandaten met de 
Verenigde Staten en Japan; betreurt 
voorts dat het Verenigd Koninkrijk tot 
dusver geen voorstel over kmo’s heeft 
ingediend;

Or. en

Amendement 176
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. herinnert in dat opzicht aan de 
noodzaak om douanerechten op goederen 
die afkomstig zijn van de andere partij te 
vermijden, en om procedures voor 
douanecontroles soepel te laten verlopen, 
met name voor kmo’s, waarbij 
tegelijkertijd gewaarborgd wordt dat 
goederen voldoen aan de regels van de 
interne markt en de desbetreffende 
productvoorschriften;

Or. en

Amendement 177
Christophe Hansen, Seán Kelly, José Manuel García-Margallo y Marfil, Liudas Mažylis, 
Angelika Winzig, Iuliu Winkler, Kris Peeters, David McAllister, Sven Simon, Sandra 
Kalniete, Gabriel Mato, Kathleen Van Brempt, Paolo De Castro, Bernd Lange, Juan 
Ignacio Zoido Álvarez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 quater. herinnert eraan dat de 
voortdurende gezamenlijke inzet voor een 
doelstelling van nulquota en nultarieven 
voor de handelsrelatie een essentiële 
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voorwaarde blijft voor de tijdige sluiting 
van een overeenkomst binnen het extreem 
korte tijdsbestek dat het Verenigd 
Koninkrijk zelf voor deze 
onderhandelingen heeft bepaald, met 
name omdat in het verleden is gebleken 
dat onderhandelingen waarbij tarieflijnen 
een voor een werden behandeld soms wel 
jaren kunnen duren; herhaalt in dat 
opzicht dat, ongeacht of alle of een deel 
van de tarieflijnen wordt geschrapt, dit 
niets verandert aan de EU-eis van 
krachtige voorwaarden voor een gelijk 
speelveld; herhaalt dat in de bepalingen 
betreffende een gelijk speelveld 
ecologische, sociale en 
werkgelegenheidsnormen moeten worden 
gehandhaafd op het huidige hoge niveau 
dat door de bestaande 
gemeenschappelijke normen wordt 
geboden, waarbij vertrouwd wordt op 
passende en relevante Unie- en 
internationale normen, en met inbegrip 
van passende mechanismen om een 
doeltreffende binnenlandse uitvoering te 
waarborgen, en met inbegrip van een 
solide en alomvattend kader voor 
concurrentie en staatssteun dat ongepaste 
verstoringen van het handelsverkeer en de 
concurrentie moet voorkomen, in plaats 
van uitsluitend naar subsidies te 
verwijzen;

Or. en

Amendement 178
Liesje Schreinemacher, Nathalie Loiseau, Barry Andrews, Nicola Danti, Svenja Hahn, 
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Jérémy Decerle, 
Dita Charanzová, Urmas Paet, Malik Azmani, Bart Groothuis, Michal Šimečka, 
Bernard Guetta, Katalin Cseh, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – punt -i (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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(-i) een gelijk speelveld;

Or. en

Amendement 179
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews, Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – punt i

Ontwerpresolutie Amendement

(i) wederzijdse regelingen voor 
wederzijds voordelige markttoegang voor 
goederen, diensten, overheidsopdrachten, 
erkenning van beroepskwalificaties en, 
indien van toepassing, buitenlandse directe 
investeringen, waarover moet worden 
onderhandeld in volledige 
overeenstemming met de regels van de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO);

(i) wederzijdse regelingen voor 
wederzijds voordelige markttoegang voor 
goederen, diensten, overheidsopdrachten, 
erkenning van beroepskwalificaties en, 
indien van toepassing, buitenlandse directe 
investeringen, waarover moet worden 
onderhandeld in volledige 
overeenstemming met de regels van de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO), waarbij 
wordt herinnerd aan het noodzakelijke 
verschil in behandeling tussen een derde 
land en een lidstaat;

Or. en

Amendement 180
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – punt i

Ontwerpresolutie Amendement

(i) wederzijdse regelingen voor 
wederzijds voordelige markttoegang voor 
goederen, diensten, overheidsopdrachten, 
erkenning van beroepskwalificaties en, 
indien van toepassing, buitenlandse directe 

(i) wederzijdse regelingen voor 
wederzijds voordelige markttoegang voor 
goederen, diensten, overheidsopdrachten, 
erkenning van beroepskwalificaties en, 
indien van toepassing, buitenlandse directe 
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investeringen, waarover moet worden 
onderhandeld in volledige 
overeenstemming met de regels van de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO);

investeringen, waarover moet worden 
onderhandeld in volledige 
overeenstemming met de regels van de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO); 
onderstreept bovendien de noodzaak van 
stabiele, betrouwbare en duurzame 
waardeketens;

Or. en

Amendement 181
Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi, Raffaele Fitto, Nicola Procaccini, Raffaele 
Stancanelli, Mazaly Aguilar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – punt i

Ontwerpresolutie Amendement

(i) wederzijdse regelingen voor 
wederzijds voordelige markttoegang voor 
goederen, diensten, overheidsopdrachten, 
erkenning van beroepskwalificaties en, 
indien van toepassing, buitenlandse directe 
investeringen, waarover moet worden 
onderhandeld in volledige 
overeenstemming met de regels van de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO);

(i) wederzijdse regelingen voor 
wederzijds voordelige markttoegang voor 
goederen, diensten, overheidsopdrachten 
zonder in- en uitvoerbeperkingen, 
erkenning van beroepskwalificaties en, 
indien van toepassing, buitenlandse directe 
investeringen, waarover moet worden 
onderhandeld in volledige 
overeenstemming met de regels van de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO);

Or. en

Amendement 182
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – punt i

Ontwerpresolutie Amendement

(i) wederzijdse regelingen voor 
wederzijds voordelige markttoegang voor 
goederen, diensten, overheidsopdrachten, 
erkenning van beroepskwalificaties en, 
indien van toepassing, buitenlandse directe 

(i) wederzijdse regelingen voor 
wederzijds voordelige markttoegang voor 
goederen, diensten, overheidsopdrachten, 
erkenning van beroepskwalificaties, 
productvoorschriften en -traceerbaarheid 
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investeringen, waarover moet worden 
onderhandeld in volledige 
overeenstemming met de regels van de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO);

en, indien van toepassing, buitenlandse 
directe investeringen, waarover moet 
worden onderhandeld in volledige 
overeenstemming met de regels van de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO);

Or. en

Amendement 183
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – punt i bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(i bis) is van mening dat het toekomstige 
partnerschap tussen de Europese Unie en 
het Verenigd Koninkrijk, om volledig in 
overeenstemming te zijn met de Europese 
Green Deal en in het bijzonder met de 
streefcijfers voor recycling die zijn 
vastgesteld in het actieplan voor de 
circulaire economie voor 2030, moet 
toestaan dat er kwantitatieve beperkingen, 
prestatiemetingen en andere beperkingen, 
in bepaalde gevallen met inbegrip van 
lokale inhoud en lokale relevantie, 
worden toegepast;

Or. en

Amendement 184
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – punt ii

Ontwerpresolutie Amendement

(ii) de verbintenis van beide partijen 
om samen te blijven werken aan een sterke, 
op regels gebaseerde, vrije en eerlijke 

(ii) de verbintenis van beide partijen 
om samen te blijven werken aan een sterke, 
op regels gebaseerde, vrije, eerlijke en op 
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handel in internationale fora, met het oog 
op een effectief multilateralisme;

duurzame ontwikkeling gerichte handel in 
internationale fora, met het oog op een 
effectief multilateralisme;

Or. en

Amendement 185
Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi, Raffaele Fitto, Nicola Procaccini, Raffaele 
Stancanelli, Mazaly Aguilar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – punt ii bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(ii bis) de verbintenis van beide partijen 
om geen handelsbeperkende maatregelen 
te nemen die de beginselen van 
evenredigheid en noodzakelijkheid 
schenden;

Or. en

Amendement 186
Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, Miapetra Kumpula-
Natri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – punt ii bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(ii bis) de verbintenis van beide partijen 
om geen handelsbeperkende maatregelen 
te nemen, tenzij de niet-
verlagingsclausule zou worden 
geschonden;

Or. en

Amendement 187
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – punt iii

Ontwerpresolutie Amendement

(iii) de Commissie moet, bij het streven 
naar een zo groot mogelijke handel in 
goederen, eventuele quota en tarieven voor 
de meest gevoelige sectoren beoordelen en 
de behoefte aan vrijwaringsclausules ter 
bescherming van de integriteit van de 
interne markt van de EU evalueren; 
herhaalt bovendien dat, bijvoorbeeld met 
betrekking tot levensmiddelen en 
landbouwproducten, de toegang tot de 
interne markt afhankelijk is van de strikte 
naleving van alle EU-wetgeving en -
normen, met name op het gebied van 
voedselveiligheid, genetisch 
gemodificeerde organismen (ggo’s), 
pesticiden, geografische aanduidingen, 
dierenwelzijn, etikettering en 
traceerbaarheid, sanitaire en fytosanitaire 
normen, en de gezondheid van mensen, 
dieren en planten;

(iii) de Commissie moet, bij het streven 
naar een zo groot mogelijke handel in 
goederen, eventuele quota en tarieven voor 
de meest gevoelige sectoren beoordelen en 
de behoefte aan vrijwaringsclausules ter 
bescherming van de integriteit van de 
interne markt van de EU evalueren; 
herhaalt bovendien dat, bijvoorbeeld met 
betrekking tot levensmiddelen en 
landbouwproducten, de toegang tot de 
interne markt afhankelijk is van de strikte 
naleving van alle EU-wetgeving en -
normen, met inbegrip van vereisten met 
betrekking tot productieprocessen, met 
name op het gebied van voedselveiligheid, 
genetisch gemodificeerde organismen 
(ggo’s), pesticiden, geografische 
aanduidingen, dierenwelzijn, etikettering 
en traceerbaarheid, sanitaire en 
fytosanitaire normen, en de gezondheid 
van mensen, dieren en planten; is verder 
van mening dat alle sanitaire en 
fytosanitaire maatregelen die de partijen 
toepassen ter bescherming van de 
gezondheid van mensen, dieren of planten 
gebaseerd moeten zijn op 
risicobeoordelingen, met volledige 
inachtneming van het voorzorgsbeginsel;

Or. en

Amendement 188
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – punt iii

Ontwerpresolutie Amendement

(iii) de Commissie moet, bij het streven 
naar een zo groot mogelijke handel in 

(iii) de Commissie moet, bij het streven 
naar een zo groot mogelijke handel in 
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goederen, eventuele quota en tarieven voor 
de meest gevoelige sectoren beoordelen en 
de behoefte aan vrijwaringsclausules ter 
bescherming van de integriteit van de 
interne markt van de EU evalueren; 
herhaalt bovendien dat, bijvoorbeeld met 
betrekking tot levensmiddelen en 
landbouwproducten, de toegang tot de 
interne markt afhankelijk is van de strikte 
naleving van alle EU-wetgeving en -
normen, met name op het gebied van 
voedselveiligheid, genetisch 
gemodificeerde organismen (ggo’s), 
pesticiden, geografische aanduidingen, 
dierenwelzijn, etikettering en 
traceerbaarheid, sanitaire en fytosanitaire 
normen, en de gezondheid van mensen, 
dieren en planten;

goederen, eventuele quota, tarieven of de 
uitsluiting voor de meest gevoelige 
sectoren beoordelen en de behoefte aan 
vrijwaringsclausules ter bescherming van 
de integriteit van de interne markt van de 
EU en nationale producties evalueren; 
herhaalt bovendien dat de toegang voor 
alle goederen tot de interne markt 
afhankelijk is van de strikte naleving van 
alle EU-wetgeving en -regels; benadrukt, 
bijvoorbeeld met betrekking tot 
levensmiddelen en landbouwproducten, 
de noodzaak om te voldoen aan de huidige 
wetgeving en normen op het gebied van 
voedselveiligheid, genetisch 
gemodificeerde organismen (ggo’s), 
pesticiden, geografische aanduidingen, 
dierenwelzijn, etikettering en 
traceerbaarheid, sanitaire en fytosanitaire 
normen, en de gezondheid van mensen, 
dieren en planten;

Or. en

Amendement 189
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Barry Andrews, Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – punt iii

Ontwerpresolutie Amendement

(iii) de Commissie moet, bij het streven 
naar een zo groot mogelijke handel in 
goederen, eventuele quota en tarieven voor 
de meest gevoelige sectoren beoordelen en 
de behoefte aan vrijwaringsclausules ter 
bescherming van de integriteit van de 
interne markt van de EU evalueren; 
herhaalt bovendien dat, bijvoorbeeld met 
betrekking tot levensmiddelen en 
landbouwproducten, de toegang tot de 
interne markt afhankelijk is van de strikte 
naleving van alle EU-wetgeving en -

(iii) de Commissie moet, bij het streven 
naar een zo groot mogelijke handel in 
goederen, eventuele quota en tarieven voor 
de meest gevoelige sectoren beoordelen en 
de behoefte aan vrijwaringsclausules ter 
bescherming van de integriteit en stabiliteit 
van de interne markt van de EU evalueren; 
herhaalt bovendien dat, bijvoorbeeld met 
betrekking tot levensmiddelen en 
landbouwproducten, de toegang tot de 
interne markt afhankelijk moet zijn van de 
strikte afstemming van de regelgeving op 
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normen, met name op het gebied van 
voedselveiligheid, genetisch 
gemodificeerde organismen (ggo’s), 
pesticiden, geografische aanduidingen, 
dierenwelzijn, etikettering en 
traceerbaarheid, sanitaire en fytosanitaire 
normen, en de gezondheid van mensen, 
dieren en planten;

alle EU-wetgeving en -normen om een 
gelijk speelveld te garanderen, met name 
op het gebied van voedselveiligheid, 
genetisch gemodificeerde organismen 
(ggo’s), pesticiden, geografische 
aanduidingen, dierenwelzijn, etikettering 
en traceerbaarheid, sanitaire en 
fytosanitaire normen, en de gezondheid 
van mensen, dieren en planten;

Or. en

Amendement 190
Anna Fotyga, Geert Bourgeois, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Raffaele Fitto, 
Hermann Tertsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – punt iii

Ontwerpresolutie Amendement

(iii) de Commissie moet, bij het streven 
naar een zo groot mogelijke handel in 
goederen, eventuele quota en tarieven 
voor de meest gevoelige sectoren 
beoordelen en de behoefte aan 
vrijwaringsclausules ter bescherming van 
de integriteit van de interne markt van de 
EU evalueren; herhaalt bovendien dat, 
bijvoorbeeld met betrekking tot 
levensmiddelen en landbouwproducten, de 
toegang tot de interne markt afhankelijk is 
van de strikte naleving van alle EU-
wetgeving en -normen, met name op het 
gebied van voedselveiligheid, genetisch 
gemodificeerde organismen (ggo’s), 
pesticiden, geografische aanduidingen, 
dierenwelzijn, etikettering en 
traceerbaarheid, sanitaire en fytosanitaire 
normen, en de gezondheid van mensen, 
dieren en planten;

(iii) de Commissie moet, bij het streven 
naar een zo groot mogelijke handel in 
goederen, de behoefte aan 
vrijwaringsclausules ter bescherming van 
de integriteit van de interne markt van de 
EU evalueren; herhaalt bovendien dat, 
bijvoorbeeld met betrekking tot 
levensmiddelen en landbouwproducten, de 
toegang tot de interne markt afhankelijk is 
van de strikte naleving van alle EU-
wetgeving en -normen, met name op het 
gebied van voedselveiligheid, genetisch 
gemodificeerde organismen (ggo’s), 
pesticiden, geografische aanduidingen, 
dierenwelzijn, etikettering en 
traceerbaarheid, sanitaire en fytosanitaire 
normen, en de gezondheid van mensen, 
dieren en planten;

Or. en

Amendement 191
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Enikő Győri, László Trócsányi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – punt iii

Ontwerpresolutie Amendement

(iii) de Commissie moet, bij het streven 
naar een zo groot mogelijke handel in 
goederen, eventuele quota en tarieven voor 
de meest gevoelige sectoren beoordelen en 
de behoefte aan vrijwaringsclausules ter 
bescherming van de integriteit van de 
interne markt van de EU evalueren; 
herhaalt bovendien dat, bijvoorbeeld met 
betrekking tot levensmiddelen en 
landbouwproducten, de toegang tot de 
interne markt afhankelijk is van de strikte 
naleving van alle EU-wetgeving en -
normen, met name op het gebied van 
voedselveiligheid, genetisch 
gemodificeerde organismen (ggo’s), 
pesticiden, geografische aanduidingen, 
dierenwelzijn, etikettering en 
traceerbaarheid, sanitaire en fytosanitaire 
normen, en de gezondheid van mensen, 
dieren en planten;

(iii) de Commissie moet, bij het streven 
naar de vaststelling van een 
handelsovereenkomst voor alle sectoren 
zonder invoerrechten en quota, eventuele 
quota en tarieven voor de meest gevoelige 
sectoren beoordelen en de behoefte aan 
vrijwaringsclausules ter bescherming van 
de integriteit van de interne markt van de 
EU evalueren; herhaalt bovendien dat, 
bijvoorbeeld met betrekking tot 
levensmiddelen en landbouwproducten, de 
toegang tot de interne markt afhankelijk is 
van de strikte naleving van alle EU-
wetgeving en -normen, met name op het 
gebied van voedselveiligheid, genetisch 
gemodificeerde organismen (ggo’s), 
pesticiden, geografische aanduidingen, 
dierenwelzijn, etikettering en 
traceerbaarheid, sanitaire en fytosanitaire 
normen, en de gezondheid van mensen, 
dieren en planten;

Or. en

Amendement 192
Arba Kokalari, Jörgen Warborn

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – punt iii

Ontwerpresolutie Amendement

(iii) de Commissie moet, bij het streven 
naar een zo groot mogelijke handel in 
goederen, eventuele quota en tarieven 
voor de meest gevoelige sectoren 
beoordelen en de behoefte aan 
vrijwaringsclausules ter bescherming van 
de integriteit van de interne markt van de 
EU evalueren; herhaalt bovendien dat, 

(iii) de Commissie moet, bij het streven 
naar een zo groot mogelijke handel in 
goederen, de behoefte aan 
vrijwaringsclausules ter bescherming van 
producenten in de Unie tegen ernstige 
schade door een onverwachte stijging van 
de invoer evalueren; herhaalt bovendien 
dat, bijvoorbeeld met betrekking tot 
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bijvoorbeeld met betrekking tot 
levensmiddelen en landbouwproducten, de 
toegang tot de interne markt afhankelijk is 
van de strikte naleving van alle EU-
wetgeving en -normen, met name op het 
gebied van voedselveiligheid, genetisch 
gemodificeerde organismen (ggo’s), 
pesticiden, geografische aanduidingen, 
dierenwelzijn, etikettering en 
traceerbaarheid, sanitaire en fytosanitaire 
normen, en de gezondheid van mensen, 
dieren en planten;

levensmiddelen en landbouwproducten, de 
toegang tot de interne markt afhankelijk is 
van de strikte naleving van alle EU-
wetgeving en -normen, met name op het 
gebied van voedselveiligheid, genetisch 
gemodificeerde organismen (ggo’s), 
pesticiden, geografische aanduidingen, 
dierenwelzijn, etikettering en 
traceerbaarheid, sanitaire en fytosanitaire 
normen, en de gezondheid van mensen, 
dieren en planten;

Or. en

Amendement 193
Geert Bourgeois, Anna Fotyga

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – punt iii

Ontwerpresolutie Amendement

(iii) de Commissie moet, bij het streven 
naar een zo groot mogelijke handel in 
goederen, eventuele quota en tarieven 
voor de meest gevoelige sectoren 
beoordelen en de behoefte aan 
vrijwaringsclausules ter bescherming van 
de integriteit van de interne markt van de 
EU evalueren; herhaalt bovendien dat, 
bijvoorbeeld met betrekking tot 
levensmiddelen en landbouwproducten, de 
toegang tot de interne markt afhankelijk is 
van de strikte naleving van alle EU-
wetgeving en -normen, met name op het 
gebied van voedselveiligheid, genetisch 
gemodificeerde organismen (ggo’s), 
pesticiden, geografische aanduidingen, 
dierenwelzijn, etikettering en 
traceerbaarheid, sanitaire en fytosanitaire 
normen, en de gezondheid van mensen, 
dieren en planten;

(iii) de Commissie moet zorgen dat er 
in alle sectoren nulquota en nultarieven 
en geen vergoedingen of kosten gelden, 
zoals uiteengezet in de politieke 
verklaring, en de behoefte aan 
vrijwaringsclausules ter bescherming van 
de integriteit van de interne markt van de 
EU evalueren; herhaalt bovendien dat, 
bijvoorbeeld met betrekking tot 
levensmiddelen en landbouwproducten, de 
toegang tot de interne markt afhankelijk is 
van de strikte naleving van alle EU-
wetgeving en -normen, met name op het 
gebied van voedselveiligheid, genetisch 
gemodificeerde organismen (ggo’s), 
pesticiden, geografische aanduidingen, 
dierenwelzijn, etikettering en 
traceerbaarheid, sanitaire en fytosanitaire 
normen, en de gezondheid van mensen, 
dieren en planten;

Or. en
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Amendement 194
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – punt iii bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(iii bis)herinnert in dat opzicht aan de 
noodzaak om te zorgen voor een bilateraal 
samenwerkingsmechanisme voor de 
wederzijdse erkenning door beide partijen 
van eventuele nieuwe geografische 
aanduidingen die na de overgangsperiode 
zijn goedgekeurd, of te voorzien in 
passende overgangsbepalingen om een 
rechtsvacuüm te vermijden.

Or. en

Amendement 195
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – punt iv

Ontwerpresolutie Amendement

(iv) de oorsprongsregels moeten een 
afspiegeling vormen van de meest recente 
vrijhandelsovereenkomsten van de EU en 
moeten gebaseerd zijn op de belangen van 
de producenten in de EU; de overeenkomst 
moet het kader van de bestaande 
commerciële betrekkingen tussen de EU en 
derde landen behouden, en meeliften moet 
worden voorkomen door te zorgen voor 
consistentie, met het behoud van een 
specifiek systeem van tariefcontingenten 
en oorsprongsregels voor producten ten 
aanzien van derde landen;

(iv) de oorsprongsregels moeten een 
afspiegeling vormen van de meest recente 
vrijhandelsovereenkomsten van de EU en 
moeten gebaseerd zijn op de belangen van 
de producenten in de EU; de overeenkomst 
moet het kader van de bestaande 
commerciële betrekkingen tussen de EU en 
derde landen behouden, en meeliften moet 
worden voorkomen door te zorgen voor 
consistentie, met het behoud van een 
specifiek systeem van tariefcontingenten 
en oorsprongsregels voor producten ten 
aanzien van derde landen; benadrukt 
bovendien dat met name de 
oorsprongsregels voor levensmiddelen 
volledig moeten worden nageleefd en dat 
duidelijke regels met betrekking tot de 
verwerking van levensmiddelen in het 
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Verenigd Koninkrijk moeten worden 
vastgesteld om te vermijden dat de EU-
voorschriften worden omzeild, met name 
in het kader van mogelijke 
vrijhandelsovereenkomsten die door het 
VK met andere landen worden 
ondertekend;

Or. en

Amendement 196
Arba Kokalari, Jörgen Warborn

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – punt iv

Ontwerpresolutie Amendement

(iv) de oorsprongsregels moeten een 
afspiegeling vormen van de meest recente 
vrijhandelsovereenkomsten van de EU en 
moeten gebaseerd zijn op de belangen van 
de producenten in de EU; de 
overeenkomst moet het kader van de 
bestaande commerciële betrekkingen 
tussen de EU en derde landen behouden, en 
meeliften moet worden voorkomen door te 
zorgen voor consistentie, met het behoud 
van een specifiek systeem van 
tariefcontingenten en oorsprongsregels 
voor producten ten aanzien van derde 
landen;

(iv) de oorsprongsregels moeten een 
afspiegeling vormen van de meest recente 
vrijhandelsovereenkomsten van de EU en 
moeten gebaseerd zijn op de belangen van 
de economie van de EU; de overeenkomst 
moet het kader van de bestaande 
commerciële betrekkingen tussen de EU en 
derde landen behouden, en meeliften moet 
worden voorkomen door te zorgen voor 
consistentie, met het behoud van een 
specifiek systeem van tariefcontingenten 
en oorsprongsregels voor producten ten 
aanzien van derde landen; 
accumulatiebepalingen moeten minstens 
net zo ambitieus zijn als in andere 
vrijhandelsovereenkomsten en 
associatieovereenkomsten met 
nabuurschapslanden;

Or. en

Amendement 197
Jérémy Decerle, Nathalie Loiseau, Marie-Pierre Vedrenne

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – punt iv
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Ontwerpresolutie Amendement

(iv) de oorsprongsregels moeten een 
afspiegeling vormen van de meest recente 
vrijhandelsovereenkomsten van de EU en 
moeten gebaseerd zijn op de belangen van 
de producenten in de EU; de overeenkomst 
moet het kader van de bestaande 
commerciële betrekkingen tussen de EU en 
derde landen behouden, en meeliften moet 
worden voorkomen door te zorgen voor 
consistentie, met het behoud van een 
specifiek systeem van tariefcontingenten 
en oorsprongsregels voor producten ten 
aanzien van derde landen;

(iv) de oorsprongsregels moeten een 
afspiegeling vormen van de meest recente 
vrijhandelsovereenkomsten van de EU en 
moeten gebaseerd zijn op de belangen van 
de producenten in de EU; de overeenkomst 
moet het kader van de bestaande 
commerciële betrekkingen tussen de EU en 
derde landen behouden, en meeliften moet 
worden voorkomen door te zorgen voor 
consistentie, met het behoud van een 
specifiek systeem van tariefcontingenten 
en oorsprongsregels voor producten ten 
aanzien van derde landen en een ad-
hocmechanisme tegen “swap’”-risico’s 
1 bis;

_________________
1 bis Het is noodzakelijk om in de 
toekomstige overeenkomst een ad-
hocmechanisme tegen “swap”-risico’s op 
te nemen om de interne markt te 
beschermen tegen een situatie waarin het 
Verenigd Koninkrijk ervoor kiest om 
goederen tegen lage kosten in te voeren 
uit derde landen (teneinde aan de 
binnenlandse vraag te voldoen) en zijn 
binnenlandse productie naar de 
lucratievere EU-markten uit te voeren 
zonder invoerrechten te betalen. Dit 
verschijnsel, waar zowel het Verenigd 
Koninkrijk als derde landen van 
profiteren en dat met de oorsprongsregels 
niet kan worden voorkomen, zou de 
Europese landbouwsectoren 
destabiliseren en vereist derhalve 
specifieke operationele mechanismen.

Or. en

Amendement 198
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – punt iv
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Ontwerpresolutie Amendement

(iv) de oorsprongsregels moeten een 
afspiegeling vormen van de meest recente 
vrijhandelsovereenkomsten van de EU en 
moeten gebaseerd zijn op de belangen van 
de producenten in de EU; de overeenkomst 
moet het kader van de bestaande 
commerciële betrekkingen tussen de EU en 
derde landen behouden, en meeliften moet 
worden voorkomen door te zorgen voor 
consistentie, met het behoud van een 
specifiek systeem van tariefcontingenten 
en oorsprongsregels voor producten ten 
aanzien van derde landen;

(iv) de oorsprongsregels moeten een 
afspiegeling vormen van de meest recente 
vrijhandelsovereenkomsten van de EU en 
moeten gebaseerd zijn op de belangen van 
de producenten in de EU; de overeenkomst 
moet het kader van de bestaande 
commerciële betrekkingen tussen de EU en 
derde landen behouden door te zorgen voor 
consistentie, met het behoud van een 
specifiek systeem van tariefcontingenten 
en oorsprongsregels voor producten ten 
aanzien van derde landen;

Or. pt

Amendement 199
Arba Kokalari, Jörgen Warborn

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – punt v

Ontwerpresolutie Amendement

(v) de verbintenissen inzake 
antidumping- en compenserende 
maatregelen kunnen, in voorkomend 
geval, verder gaan dan de WTO-regels op 
dit gebied;

(v) de verbintenissen inzake 
antidumping- en compenserende 
maatregelen moeten verder gaan dan de 
WTO-regels op dit gebied en in 
verhouding staan tot de verbintenissen en 
handhavingsmogelijkheden met 
betrekking tot concurrentie en 
staatssteun;

Or. en

Amendement 200
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – punt v

Ontwerpresolutie Amendement
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(v) de verbintenissen inzake 
antidumping- en compenserende 
maatregelen kunnen, in voorkomend geval, 
verder gaan dan de WTO-regels op dit 
gebied;

(v) de verbintenissen inzake 
antidumping- en compenserende 
maatregelen pakken ook gevallen van 
ecologische, sociale en fiscale dumping 
aan en kunnen, in voorkomend geval, 
verder gaan dan de WTO-regels op dit 
gebied;

Or. en

Amendement 201
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – punt vi

Ontwerpresolutie Amendement

(vi) de verbintenissen met betrekking 
tot diensten moeten, voortbouwend op de 
recente vrijhandelsovereenkomsten van de 
EU, tot doel hebben de handel in diensten 
verder te liberaliseren, tot een niveau dat 
ruim boven de WTO-verbintenissen van de 
partijen ligt, en daarbij moet de hoge 
kwaliteit van de openbare diensten van de 
EU gewaarborgd zijn, in overeenstemming 
met het VWEU en met name protocol 
nr. 26 betreffende diensten van algemeen 
belang; audiovisuele diensten moeten 
uitgesloten worden van de bepalingen 
inzake liberalisering; herhaalt dat in het 
kader van een vrijhandelsovereenkomst de 
toegang voor diensten beperkt is en dat 
voor deze toegang steeds uitsluitingen, 
voorbehouden en uitzonderingen gelden; 
alle vormen van dienstverlening moeten 
worden bestreken, met inbegrip van 
verbintenissen inzake het 
grensoverschrijdende verkeer van 
natuurlijke personen (modus 4) en 
bepalingen die verband houden met de EU-
regelgeving inzake de gelijke behandeling 
van werknemers en de erkenning van 
beroepskwalificaties, en de eerbiediging 
daarvan; de regelingen moeten bepalingen 

(vi) de verbintenissen met betrekking 
tot diensten moeten, voortbouwend op de 
recente vrijhandelsovereenkomsten van de 
EU, tot doel hebben de handel in diensten 
verder te liberaliseren, tot een niveau dat 
boven de WTO-verbintenissen van de 
partijen ligt, en daarbij moet gewaarborgd 
worden dat standstill- en ratchetclausules 
niet van toepassing zijn en moeten de 
huidige en toekomstige diensten van 
algemeen belang van de EU alsook 
diensten van algemeen economisch 
belang worden uitgesloten, in 
overeenstemming met het VWEU en met 
name protocol nr. 26 betreffende diensten 
van algemeen belang; audiovisuele 
diensten moeten ook uitgesloten worden 
van de bepalingen inzake liberalisering; 
herhaalt dat in het kader van een 
vrijhandelsovereenkomst de toegang voor 
diensten beperkt is en dat voor deze 
toegang steeds uitsluitingen, voorbehouden 
en uitzonderingen gelden; alle vormen van 
dienstverlening moeten worden bestreken, 
met inbegrip van verbintenissen inzake het 
grensoverschrijdende verkeer van 
natuurlijke personen (modus 4) en 
bepalingen die verband houden met de EU-
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omvatten inzake markttoegang en nationale 
behandeling volgens de regels van het 
gastland, om te verzekeren dat 
dienstverleners uit de EU op 
niet‑discriminerende wijze worden 
behandeld, ook met betrekking tot 
vestiging, alsmede regelgevende 
coördinerende platforms; de nieuwe 
regelingen moeten de tijdelijke toelating en 
het tijdelijke verblijf van natuurlijke 
personen voor zakelijke doeleinden, met 
het oog op het verlenen van diensten, 
mogelijk maken;

regelgeving inzake de gelijke behandeling 
van werknemers en de erkenning van 
beroepskwalificaties, en de eerbiediging 
daarvan; de regelingen moeten bepalingen 
omvatten inzake markttoegang en nationale 
behandeling volgens de regels van het 
gastland, om te verzekeren dat 
dienstverleners uit de EU op 
niet‑discriminerende wijze worden 
behandeld, ook met betrekking tot 
vestiging, alsmede regelgevende 
coördinerende platforms; de nieuwe 
regelingen moeten de tijdelijke toelating en 
het tijdelijke verblijf van natuurlijke 
personen voor zakelijke doeleinden, met 
het oog op het verlenen van diensten, 
mogelijk maken;

Or. en

Amendement 202
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Frédérique Ries, Marie-Pierre 
Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, Christophe 
Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola Danti, Klemen 
Grošelj, Morten Petersen, Barry Andrews

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – punt vi

Ontwerpresolutie Amendement

(vi) de verbintenissen met betrekking 
tot diensten moeten, voortbouwend op de 
recente vrijhandelsovereenkomsten van de 
EU, tot doel hebben de handel in diensten 
verder te liberaliseren, tot een niveau dat 
ruim boven de WTO-verbintenissen van de 
partijen ligt, en daarbij moet de hoge 
kwaliteit van de openbare diensten van de 
EU gewaarborgd zijn, in overeenstemming 
met het VWEU en met name protocol 
nr. 26 betreffende diensten van algemeen 
belang; audiovisuele diensten moeten 
uitgesloten worden van de bepalingen 
inzake liberalisering; herhaalt dat in het 
kader van een vrijhandelsovereenkomst de 
toegang voor diensten beperkt is en dat 

(vi) de verbintenissen met betrekking 
tot diensten moeten, voortbouwend op de 
recente vrijhandelsovereenkomsten van de 
EU, tot doel hebben de handel in diensten 
verder te liberaliseren, tot een niveau dat 
ruim boven de WTO-verbintenissen van de 
partijen ligt, en daarbij moet de hoge 
kwaliteit van de openbare diensten van de 
EU gewaarborgd zijn, in overeenstemming 
met het VWEU en met name protocol 
nr. 26 betreffende diensten van algemeen 
belang; audiovisuele diensten moeten 
uitgesloten worden van het 
werkingsgebied van het economische 
partnerschap; herhaalt dat in het kader van 
een vrijhandelsovereenkomst de toegang 
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voor deze toegang steeds uitsluitingen, 
voorbehouden en uitzonderingen gelden; 
alle vormen van dienstverlening moeten 
worden bestreken, met inbegrip van 
verbintenissen inzake het 
grensoverschrijdende verkeer van 
natuurlijke personen (modus 4) en 
bepalingen die verband houden met de EU-
regelgeving inzake de gelijke behandeling 
van werknemers en de erkenning van 
beroepskwalificaties, en de eerbiediging 
daarvan; de regelingen moeten bepalingen 
omvatten inzake markttoegang en nationale 
behandeling volgens de regels van het 
gastland, om te verzekeren dat 
dienstverleners uit de EU op 
niet‑discriminerende wijze worden 
behandeld, ook met betrekking tot 
vestiging, alsmede regelgevende 
coördinerende platforms; de nieuwe 
regelingen moeten de tijdelijke toelating en 
het tijdelijke verblijf van natuurlijke 
personen voor zakelijke doeleinden, met 
het oog op het verlenen van diensten, 
mogelijk maken;

voor diensten beperkt is en dat voor deze 
toegang steeds uitsluitingen, voorbehouden 
en uitzonderingen gelden; alle vormen van 
dienstverlening moeten worden bestreken, 
met inbegrip van verbintenissen inzake het 
grensoverschrijdende verkeer van 
natuurlijke personen (modus 4) en 
bepalingen die verband houden met de EU-
regelgeving inzake de gelijke behandeling 
van werknemers en de erkenning van 
beroepskwalificaties, en de eerbiediging 
daarvan, waarbij wordt herinnerd aan het 
noodzakelijke verschil in behandeling 
tussen een derde land en een lidstaat; de 
regelingen moeten bepalingen omvatten 
inzake markttoegang en nationale 
behandeling volgens de regels van het 
gastland, om te verzekeren dat 
dienstverleners uit de EU op 
niet‑discriminerende wijze worden 
behandeld, ook met betrekking tot 
vestiging, alsmede de uitwisseling van 
informatie over voorschriften; de nieuwe 
regelingen moeten de tijdelijke toelating en 
het tijdelijke verblijf van natuurlijke 
personen voor zakelijke doeleinden, met 
het oog op het verlenen van diensten, 
mogelijk maken;

Or. en

Amendement 203
Arba Kokalari, Jörgen Warborn

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – punt vi

Ontwerpresolutie Amendement

(vi) de verbintenissen met betrekking 
tot diensten moeten, voortbouwend op de 
recente vrijhandelsovereenkomsten van de 
EU, tot doel hebben de handel in diensten 
verder te liberaliseren, tot een niveau dat 
ruim boven de WTO-verbintenissen van de 
partijen ligt, en daarbij moet de hoge 
kwaliteit van de openbare diensten van de 

(vi) de verbintenissen met betrekking 
tot diensten moeten, voortbouwend op de 
recente vrijhandelsovereenkomsten van de 
EU, tot doel hebben de handel in diensten 
verder te liberaliseren, tot een niveau dat 
ruim boven de WTO-verbintenissen van de 
partijen ligt, en daarbij moet de hoge 
kwaliteit van de openbare diensten van de 
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EU gewaarborgd zijn, in overeenstemming 
met het VWEU en met name protocol 
nr. 26 betreffende diensten van algemeen 
belang; audiovisuele diensten moeten 
uitgesloten worden van de bepalingen 
inzake liberalisering; herhaalt dat in het 
kader van een vrijhandelsovereenkomst de 
toegang voor diensten beperkt is en dat 
voor deze toegang steeds uitsluitingen, 
voorbehouden en uitzonderingen gelden; 
alle vormen van dienstverlening moeten 
worden bestreken, met inbegrip van 
verbintenissen inzake het 
grensoverschrijdende verkeer van 
natuurlijke personen (modus 4) en 
bepalingen die verband houden met de EU-
regelgeving inzake de gelijke behandeling 
van werknemers en de erkenning van 
beroepskwalificaties, en de eerbiediging 
daarvan; de regelingen moeten bepalingen 
omvatten inzake markttoegang en nationale 
behandeling volgens de regels van het 
gastland, om te verzekeren dat 
dienstverleners uit de EU op 
niet‑discriminerende wijze worden 
behandeld, ook met betrekking tot 
vestiging, alsmede regelgevende 
coördinerende platforms; de nieuwe 
regelingen moeten de tijdelijke toelating en 
het tijdelijke verblijf van natuurlijke 
personen voor zakelijke doeleinden, met 
het oog op het verlenen van diensten, 
mogelijk maken;

EU gewaarborgd zijn, in overeenstemming 
met het VWEU en met name protocol 
nr. 26 betreffende diensten van algemeen 
belang; herhaalt dat in het kader van een 
vrijhandelsovereenkomst de toegang voor 
diensten beperkt is en dat voor deze 
toegang steeds uitsluitingen, voorbehouden 
en uitzonderingen gelden; alle vormen van 
dienstverlening moeten worden bestreken, 
met inbegrip van verbintenissen inzake het 
grensoverschrijdende verkeer van 
natuurlijke personen (modus 4) en 
bepalingen die verband houden met de EU-
regelgeving inzake de gelijke behandeling 
van werknemers en de erkenning van 
beroepskwalificaties, en de eerbiediging 
daarvan; de regelingen moeten bepalingen 
omvatten inzake markttoegang en nationale 
behandeling volgens de regels van het 
gastland, om te verzekeren dat 
dienstverleners uit de EU op 
niet‑discriminerende wijze worden 
behandeld, ook met betrekking tot 
vestiging, alsmede regelgevende 
coördinerende platforms; de nieuwe 
regelingen moeten de tijdelijke toelating en 
het tijdelijke verblijf van natuurlijke 
personen voor zakelijke doeleinden, met 
het oog op het verlenen van diensten, 
mogelijk maken;

Or. en

Amendement 204
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – punt vi

Ontwerpresolutie Amendement

(vi) de verbintenissen met betrekking 
tot diensten moeten, voortbouwend op de 
recente vrijhandelsovereenkomsten van de 

(vi) de verbintenissen met betrekking 
tot diensten moeten worden gemaakt op 
basis van een aanpak met een positieve 
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EU, tot doel hebben de handel in diensten 
verder te liberaliseren, tot een niveau dat 
ruim boven de WTO-verbintenissen van 
de partijen ligt, en daarbij moet de hoge 
kwaliteit van de openbare diensten van de 
EU gewaarborgd zijn, in overeenstemming 
met het VWEU en met name protocol 
nr. 26 betreffende diensten van algemeen 
belang; audiovisuele diensten moeten 
uitgesloten worden van de bepalingen 
inzake liberalisering; herhaalt dat in het 
kader van een vrijhandelsovereenkomst de 
toegang voor diensten beperkt is en dat 
voor deze toegang steeds uitsluitingen, 
voorbehouden en uitzonderingen gelden; 
alle vormen van dienstverlening moeten 
worden bestreken, met inbegrip van 
verbintenissen inzake het 
grensoverschrijdende verkeer van 
natuurlijke personen (modus 4) en 
bepalingen die verband houden met de EU-
regelgeving inzake de gelijke behandeling 
van werknemers en de erkenning van 
beroepskwalificaties, en de eerbiediging 
daarvan; de regelingen moeten bepalingen 
omvatten inzake markttoegang en nationale 
behandeling volgens de regels van het 
gastland, om te verzekeren dat 
dienstverleners uit de EU op 
niet‑discriminerende wijze worden 
behandeld, ook met betrekking tot 
vestiging, alsmede regelgevende 
coördinerende platforms; de nieuwe 
regelingen moeten de tijdelijke toelating en 
het tijdelijke verblijf van natuurlijke 
personen voor zakelijke doeleinden, met 
het oog op het verlenen van diensten, 
mogelijk maken;

lijst, en daarbij moet de hoge kwaliteit van 
de openbare diensten van de EU 
gewaarborgd zijn, in overeenstemming met 
het VWEU en met name protocol nr. 26 
betreffende diensten van algemeen belang; 
de openbare gezondheidszorg moet 
uitgesloten worden van bepalingen inzake 
liberalisering; audiovisuele diensten 
moeten uitgesloten worden van de 
bepalingen inzake liberalisering; herhaalt 
dat in het kader van een 
vrijhandelsovereenkomst de toegang voor 
diensten beperkt is en dat voor deze 
toegang steeds uitsluitingen, voorbehouden 
en uitzonderingen gelden; er moeten geen 
verbintenissen zijn die “nieuwe diensten” 
omvatten; alle vormen van dienstverlening 
moeten worden bestreken, met inbegrip 
van verbintenissen inzake het 
grensoverschrijdende verkeer van 
natuurlijke personen (modus 4) en 
bepalingen die verband houden met de EU-
regelgeving inzake de gelijke behandeling 
van werknemers en de erkenning van 
beroepskwalificaties, en de eerbiediging 
daarvan; de regelingen moeten bepalingen 
omvatten inzake markttoegang en nationale 
behandeling volgens de regels van het 
gastland, om te verzekeren dat 
dienstverleners uit de EU op 
niet‑discriminerende wijze worden 
behandeld, ook met betrekking tot 
vestiging, alsmede regelgevende 
coördinerende platforms; de nieuwe 
regelingen moeten de tijdelijke toelating en 
het tijdelijke verblijf van natuurlijke 
personen voor zakelijke doeleinden, met 
het oog op het verlenen van diensten, 
mogelijk maken;

Or. en

Amendement 205
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – punt vi bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

(vi bis) beide partijen moeten het eens 
worden over urgentie-
vrijwaringsmaatregelen voor diensten, 
teneinde de tijdelijke opschorting van 
markttoegang, nationale behandeling 
en/of eventuele andere respectieve 
verbintenissen in individuele sectoren toe 
te staan op basis van de beginselen van 
non-discriminatie, en tot aanvulling van 
de bestaande bepalingen op grond van 
artikel XII van de GATS, indien een partij 
ernstige problemen met de 
betalingsbalans en externe 
financieringsmoeilijkheden ondervindt, 
en artikel XIV van de GATS, indien 
maatregelen noodzakelijk worden geacht 
voor belangrijk beleid zoals bescherming 
van het leven en de gezondheid;

Or. en

Amendement 206
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – punt vii

Ontwerpresolutie Amendement

(vii) er moeten mogelijkheden zijn voor 
de toegang tot markten voor 
overheidsopdrachten die verder gaan dan 
de verbintenissen uit hoofde van de 
Overeenkomst inzake overheidsopdrachten 
van de WTO (Government Procurement 
Agreement – GPA), die toegang tot de 
markt waarborgen voor EU-bedrijven in 
strategische sectoren op alle 
overheidsniveaus evenals een mate van 
openheid die gelijk is aan die van de 
markten voor overheidsopdrachten van de 
EU; betreurt in dit verband dat de 
oorspronkelijke onderhandelingspositie 

(vii) er moeten mogelijkheden zijn voor 
de toegang tot markten voor 
overheidsopdrachten die verder gaan dan 
de verbintenissen uit hoofde van de 
Overeenkomst inzake overheidsopdrachten 
van de WTO (Government Procurement 
Agreement – GPA), die toegang tot de 
markt waarborgen voor EU-bedrijven in 
strategische sectoren op alle 
overheidsniveaus evenals een mate van 
openheid die gelijk is aan die van de 
markten voor overheidsopdrachten van de 
EU, mits er sprake is van een gelijk 
speelveld; betreurt in dit verband dat de 
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van het VK geen betrekking heeft op 
overheidsopdrachten;

oorspronkelijke onderhandelingspositie 
van het VK geen betrekking heeft op 
overheidsopdrachten; benadrukt dat 
ecologische en sociale criteria, met 
inbegrip van due diligence inzake 
mensenrechten en op milieugebied voor 
bedrijven, gendergelijkheid, lokaal 
voordeel en lokale inhoud, ook moeten 
worden toegepast bij het toekennen van 
overheidsopdrachten, in plaats van dat 
alleen naar het laagste-prijscriterium 
wordt gekeken;

Or. en

Amendement 207
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Anna Bonfrisco, 
Susanna Ceccardi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – punt vii

Ontwerpresolutie Amendement

(vii) er moeten mogelijkheden zijn voor 
de toegang tot markten voor 
overheidsopdrachten die verder gaan dan 
de verbintenissen uit hoofde van de 
Overeenkomst inzake 
overheidsopdrachten van de WTO 
(Government Procurement Agreement – 
GPA), die toegang tot de markt 
waarborgen voor EU-bedrijven in 
strategische sectoren op alle 
overheidsniveaus evenals een mate van 
openheid die gelijk is aan die van de 
markten voor overheidsopdrachten van de 
EU; betreurt in dit verband dat de 
oorspronkelijke onderhandelingspositie 
van het VK geen betrekking heeft op 
overheidsopdrachten;

(vii) het moet de lidstaten vrijstaan 
nationale ondernemingen of 
ondernemingen van de EU te bevoordelen 
bij de toegang tot overheidsopdrachten;

Or. fr

Amendement 208
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Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Frédérique Ries, Marie-Pierre 
Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, Christophe 
Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola Danti, Klemen 
Grošelj, Morten Petersen, Barry Andrews, Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – punt vii

Ontwerpresolutie Amendement

(vii) er moeten mogelijkheden zijn voor 
de toegang tot markten voor 
overheidsopdrachten die verder gaan dan 
de verbintenissen uit hoofde van de 
Overeenkomst inzake overheidsopdrachten 
van de WTO (Government Procurement 
Agreement – GPA), die toegang tot de 
markt waarborgen voor EU-bedrijven in 
strategische sectoren op alle 
overheidsniveaus evenals een mate van 
openheid die gelijk is aan die van de 
markten voor overheidsopdrachten van de 
EU; betreurt in dit verband dat de 
oorspronkelijke onderhandelingspositie 
van het VK geen betrekking heeft op 
overheidsopdrachten;

(vii) er moeten mogelijkheden zijn voor 
de toegang van beide partijen tot markten 
voor overheidsopdrachten die verder gaan 
dan de verbintenissen uit hoofde van de 
Overeenkomst inzake overheidsopdrachten 
van de WTO (Government Procurement 
Agreement – GPA) in specifieke gebieden 
op alle overheidsniveaus, onverminderd 
hun nationale regels ter bescherming van 
hun essentiële veiligheidsbelangen, die 
toegang tot de markt waarborgen voor EU-
bedrijven, evenals een mate van openheid 
die gelijk is aan die van de markten voor 
overheidsopdrachten van de EU; 
opdrachten op defensie- en 
veiligheidsgebied moeten echter 
uitgesloten blijven van de bepalingen van 
de overeenkomst; betreurt dat de 
oorspronkelijke onderhandelingspositie 
van het VK geen betrekking heeft op 
overheidsopdrachten;

Or. en

Amendement 209
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – punt vii

Ontwerpresolutie Amendement

(vii) er moeten mogelijkheden zijn voor 
de toegang tot markten voor 
overheidsopdrachten die verder gaan dan 
de verbintenissen uit hoofde van de 
Overeenkomst inzake overheidsopdrachten 

(vii) er moeten mogelijkheden zijn voor 
de toegang tot markten voor 
overheidsopdrachten die verder gaan dan 
de verbintenissen uit hoofde van de 
Overeenkomst inzake overheidsopdrachten 
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van de WTO (Government Procurement 
Agreement – GPA), die toegang tot de 
markt waarborgen voor EU-bedrijven in 
strategische sectoren op alle 
overheidsniveaus evenals een mate van 
openheid die gelijk is aan die van de 
markten voor overheidsopdrachten van de 
EU; betreurt in dit verband dat de 
oorspronkelijke onderhandelingspositie 
van het VK geen betrekking heeft op 
overheidsopdrachten;

van de WTO (Government Procurement 
Agreement – GPA), die toegang tot de 
markt waarborgen voor EU-bedrijven, 
evenals een mate van openheid die gelijk is 
aan die van de markten voor 
overheidsopdrachten van de EU; neemt in 
dit verband kennis van het feit dat de 
oorspronkelijke onderhandelingspositie 
van het VK geen betrekking heeft op 
overheidsopdrachten; het is autoriteiten 
toegestaan om bedrijven van openbare 
aanbestedingen uit te sluiten die zich in 
het verleden schuldig hebben gemaakt 
aan poging tot fraude, omkoping van 
medewerkers van aanbestedende diensten, 
of sociale of milieudumping in hun 
inschrijvingen;

Or. en

Amendement 210
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – punt vii

Ontwerpresolutie Amendement

(vii) er moeten mogelijkheden zijn voor 
de toegang tot markten voor 
overheidsopdrachten die verder gaan dan 
de verbintenissen uit hoofde van de 
Overeenkomst inzake overheidsopdrachten 
van de WTO (Government Procurement 
Agreement – GPA), die toegang tot de 
markt waarborgen voor EU-bedrijven in 
strategische sectoren op alle 
overheidsniveaus evenals een mate van 
openheid die gelijk is aan die van de 
markten voor overheidsopdrachten van de 
EU; betreurt in dit verband dat de 
oorspronkelijke onderhandelingspositie 
van het VK geen betrekking heeft op 
overheidsopdrachten;

(vii) er moeten mogelijkheden zijn voor 
de toegang tot markten voor 
overheidsopdrachten die verder gaan dan 
de verbintenissen uit hoofde van de 
Overeenkomst inzake overheidsopdrachten 
van de WTO (Government Procurement 
Agreement – GPA), die toegang tot de 
markt waarborgen voor EU-bedrijven in 
strategische sectoren op alle 
overheidsniveaus evenals een mate van 
openheid die gelijkwaardig is aan die van 
de markten voor overheidsopdrachten van 
de EU; betreurt in dit verband dat de 
oorspronkelijke onderhandelingspositie 
van het VK geen betrekking heeft op 
overheidsopdrachten;

Or. pt
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Amendement 211
Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – punt vii

Ontwerpresolutie Amendement

(vii) er moeten mogelijkheden zijn voor 
de toegang tot markten voor 
overheidsopdrachten die verder gaan dan 
de verbintenissen uit hoofde van de 
Overeenkomst inzake overheidsopdrachten 
van de WTO (Government Procurement 
Agreement – GPA), die toegang tot de 
markt waarborgen voor EU-bedrijven in 
strategische sectoren op alle 
overheidsniveaus evenals een mate van 
openheid die gelijk is aan die van de 
markten voor overheidsopdrachten van de 
EU; betreurt in dit verband dat de 
oorspronkelijke onderhandelingspositie 
van het VK geen betrekking heeft op 
overheidsopdrachten;

(vii) er moeten mogelijkheden zijn voor 
de toegang tot markten voor 
overheidsopdrachten die verder gaan dan 
de verbintenissen uit hoofde van de 
Overeenkomst inzake overheidsopdrachten 
van de WTO (Government Procurement 
Agreement – GPA), die toegang tot de 
markt waarborgen voor EU-bedrijven op 
alle overheidsniveaus evenals een mate van 
openheid die gelijk is aan die van de 
markten voor overheidsopdrachten van de 
EU; betreurt in dit verband dat de 
oorspronkelijke onderhandelingspositie 
van het VK geen betrekking heeft op 
overheidsopdrachten;

Or. en

Amendement 212
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – punt viii

Ontwerpresolutie Amendement

(viii) krachtige en afdwingbare 
maatregelen met betrekking tot de 
erkenning en krachtige bescherming van 
intellectuele-eigendomsrechten, zoals 
auteursrechten en naburige rechten, 
handelsmerken en industriële ontwerpen, 
geografische aanduidingen, octrooien en 
handelsgeheimen, op basis van het huidige 
en toekomstige rechtskader van de EU, 
waarbij hetzelfde niveau van bescherming 

(viii) krachtige en afdwingbare 
maatregelen met betrekking tot de 
erkenning en krachtige bescherming van 
intellectuele-eigendomsrechten, zoals 
auteursrechten en naburige rechten, 
handelsmerken en industriële ontwerpen, 
geografische aanduidingen, octrooien en 
handelsgeheimen, op basis van het huidige 
en toekomstige rechtskader van de EU, 
waarbij hetzelfde niveau van bescherming 
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wordt geboden als in het 
terugtrekkingsakkoord;

wordt geboden als in het 
terugtrekkingsakkoord, zonder de toegang 
tot betaalbare geneesmiddelen, zoals 
generieke geneesmiddelen, in gevaar te 
brengen;

Or. en

Amendement 213
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – punt viii

Ontwerpresolutie Amendement

(viii) krachtige en afdwingbare 
maatregelen met betrekking tot de 
erkenning en krachtige bescherming van 
intellectuele-eigendomsrechten, zoals 
auteursrechten en naburige rechten, 
handelsmerken en industriële ontwerpen, 
geografische aanduidingen, octrooien en 
handelsgeheimen, op basis van het huidige 
en toekomstige rechtskader van de EU, 
waarbij hetzelfde niveau van bescherming 
wordt geboden als in het 
terugtrekkingsakkoord;

(viii) krachtige en afdwingbare 
maatregelen met betrekking tot de 
erkenning en bescherming van 
intellectuele-eigendomsrechten, met 
inbegrip van geografische aanduidingen 
(GA), op basis van het huidige en 
toekomstige rechtskader van de EU, 
waarbij hetzelfde niveau van bescherming 
wordt geboden als in het 
terugtrekkingsakkoord; benadrukt dat over 
de in het terugtrekkingsakkoord 
verankerde bescherming van GA niet kan 
worden onderhandeld;

Or. en

Amendement 214
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – punt ix

Ontwerpresolutie Amendement

(ix) een overkoepelend hoofdstuk over 
de behoeften en belangen van micro-
ondernemingen en kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo’s) met betrekking tot 

(ix) een overkoepelend hoofdstuk over 
de behoeften en belangen van micro-
ondernemingen en kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo’s) met betrekking tot 
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de vergemakkelijking van de toegang tot 
markt, met inbegrip van, maar niet beperkt 
tot, de verenigbaarheid van technische 
normen, en gestroomlijnde 
douaneprocedures met als doel concrete 
zakelijke kansen in stand te houden en te 
creëren, en internationalisering te 
bevorderen; merkt op dat de aanpak van de 
onderhandelingen van het VK geen 
specifieke bepalingen bevat die deze 
doelstellingen weerspiegelen;

de vergemakkelijking van de toegang tot 
markt, met inbegrip van, maar niet beperkt 
tot, de verenigbaarheid van technische 
normen, uitwisseling van informatie over 
de toepasselijke wetgeving, en 
vereenvoudigde en gestroomlijnde 
douaneprocedures gecombineerd met 
geharmoniseerde controles met als doel 
concrete zakelijke kansen in stand te 
houden en te creëren, en 
internationalisering te bevorderen; merkt 
op dat de aanpak van de onderhandelingen 
van het VK geen specifieke bepalingen 
bevat die deze doelstellingen 
weerspiegelen;

Or. en

Amendement 215
Markus Buchheit, Herve Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – punt ix

Ontwerpresolutie Amendement

(ix) een overkoepelend hoofdstuk over 
de behoeften en belangen van micro-
ondernemingen en kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo’s) met betrekking tot 
de vergemakkelijking van de toegang tot 
markt, met inbegrip van, maar niet beperkt 
tot, de verenigbaarheid van technische 
normen, en gestroomlijnde 
douaneprocedures met als doel concrete 
zakelijke kansen in stand te houden en te 
creëren, en internationalisering te 
bevorderen; merkt op dat de aanpak van 
de onderhandelingen van het VK geen 
specifieke bepalingen bevat die deze 
doelstellingen weerspiegelen;

(ix) een overkoepelend hoofdstuk over 
de behoeften en belangen van micro-
ondernemingen en kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo’s) met betrekking tot 
de vergemakkelijking van de toegang tot 
markt, met inbegrip van, maar niet beperkt 
tot, de verenigbaarheid van technische 
normen, en gestroomlijnde 
douaneprocedures met als doel concrete 
zakelijke kansen in stand te houden en te 
creëren, en internationalisering te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 216
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Liesje Schreinemacher, Nathalie Loiseau, Barry Andrews, Nicola Danti, Svenja Hahn, 
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Jérémy Decerle, 
Dita Charanzová, Urmas Paet, Malik Azmani, Bart Groothuis, Michal Šimečka, 
Bernard Guetta, Katalin Cseh, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – punt ix

Ontwerpresolutie Amendement

(ix) een overkoepelend hoofdstuk over 
de behoeften en belangen van micro-
ondernemingen en kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo’s) met betrekking tot 
de vergemakkelijking van de toegang tot 
markt, met inbegrip van, maar niet beperkt 
tot, de verenigbaarheid van technische 
normen, en gestroomlijnde 
douaneprocedures met als doel concrete 
zakelijke kansen in stand te houden en te 
creëren, en internationalisering te 
bevorderen; merkt op dat de aanpak van de 
onderhandelingen van het VK geen 
specifieke bepalingen bevat die deze 
doelstellingen weerspiegelen;

(ix) een overkoepelend hoofdstuk over 
de behoeften en belangen van micro-
ondernemingen en kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo’s) met betrekking tot 
de vergemakkelijking van de toegang tot 
markt, met inbegrip van, maar niet beperkt 
tot, de verenigbaarheid van technische 
normen, en gestroomlijnde 
douaneprocedures met als doel concrete 
zakelijke kansen in stand te houden en te 
creëren, en internationalisering te 
bevorderen; betreurt dat de aanpak van de 
onderhandelingen van het VK geen 
specifieke bepalingen bevat die deze 
doelstellingen weerspiegelen;

Or. en

Amendement 217
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – punt x

Ontwerpresolutie Amendement

(x) om van een brede 
handelsovereenkomst te kunnen spreken, 
moet deze bepalingen bevatten die in de 
toekomst een voortdurende afstemming 
van de regelgeving van het VK op die van 
de EU verzekeren; om de handel te 
vergemakkelijken, moet worden 
onderhandeld over transversale disciplines 
met betrekking tot de coherentie van de 
regelgeving en non-tarifaire 
belemmeringen, waarbij rekening moet 

(x) om van een brede 
handelsovereenkomst te kunnen spreken, 
moet deze bepalingen bevatten die in de 
toekomst een voortdurende afstemming 
van de regelgeving van het VK op die van 
de EU verzekeren; om de handel te 
vergemakkelijken, moet worden 
onderhandeld over transversale disciplines 
met betrekking tot de coherentie van de 
regelgeving en non-tarifaire 
belemmeringen, waarbij rekening moet 
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worden gehouden met het vrijwillige 
karakter van de samenwerking op 
regelgevingsgebied en het recht om regels 
vast te stellen in het algemeen belang, met 
behoud van de regelgevingsautonomie en 
de parlementaire rechten; daarbij moet 
eraan herinnerd worden dat bepalingen 
inzake samenwerking op 
regelgevingsgebied in een 
handelsovereenkomst niet dezelfde soepele 
handel kunnen verzekeren als lidmaatschap 
van de interne markt; afstemming van de 
regelgeving inzake markttoezicht op 
producten en inzake solide productnormen 
moet een essentieel en onvervangbaar 
onderdeel van het vrijhandelsakkoord zijn, 
zodat er wordt gezorgd voor een gelijk 
speelveld voor EU-bedrijven en een 
hoogwaardige bescherming van de 
consumenten in de EU;

worden gehouden met het vrijwillige 
karakter van de samenwerking op 
regelgevingsgebied en dat, in 
overeenstemming met het 
onderhandelingsmandaat, de partijen hun 
autonomie en het vermogen om regels 
betreffende economische activiteit vast te 
stellen in overeenstemming met de 
beschermingsniveaus die elke partij 
passend acht om legitieme doelstellingen 
van openbare orde te verwezenlijken, 
zoals volksgezondheid, de gezondheid en 
het welzijn van dieren en planten, sociale 
diensten, openbaar onderwijs, veiligheid, 
het milieu met inbegrip van de bestrijding 
van de klimaatverandering, goede zeden, 
sociale of consumentenbescherming, 
privacy- en gegevensbescherming, en 
bevordering en bescherming van culturele 
verscheidenheid en de strijd tegen 
witwassen, met behoud van de 
parlementaire rechten; daarbij moet eraan 
herinnerd worden dat bepalingen inzake 
samenwerking op regelgevingsgebied in 
een handelsovereenkomst niet dezelfde 
soepele handel kunnen verzekeren als 
lidmaatschap van de interne markt; 
afstemming van de regelgeving inzake 
markttoezicht op producten en inzake 
solide productnormen moet een essentieel 
en onvervangbaar onderdeel van het 
vrijhandelsakkoord zijn, zodat er wordt 
gezorgd voor een gelijk speelveld voor 
EU-bedrijven en een hoogwaardige 
bescherming van de consumenten in de 
EU;

Or. en

Amendement 218
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – punt x
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Ontwerpresolutie Amendement

(x) om van een brede 
handelsovereenkomst te kunnen spreken, 
moet deze bepalingen bevatten die in de 
toekomst een voortdurende afstemming 
van de regelgeving van het VK op die van 
de EU verzekeren; om de handel te 
vergemakkelijken, moet worden 
onderhandeld over transversale disciplines 
met betrekking tot de coherentie van de 
regelgeving en non-tarifaire 
belemmeringen, waarbij rekening moet 
worden gehouden met het vrijwillige 
karakter van de samenwerking op 
regelgevingsgebied en het recht om regels 
vast te stellen in het algemeen belang, met 
behoud van de regelgevingsautonomie en 
de parlementaire rechten; daarbij moet 
eraan herinnerd worden dat bepalingen 
inzake samenwerking op 
regelgevingsgebied in een 
handelsovereenkomst niet dezelfde soepele 
handel kunnen verzekeren als lidmaatschap 
van de interne markt; afstemming van de 
regelgeving inzake markttoezicht op 
producten en inzake solide productnormen 
moet een essentieel en onvervangbaar 
onderdeel van het vrijhandelsakkoord zijn, 
zodat er wordt gezorgd voor een gelijk 
speelveld voor EU-bedrijven en een 
hoogwaardige bescherming van de 
consumenten in de EU;

(x) om van een brede 
handelsovereenkomst te kunnen spreken, 
moet deze bepalingen bevatten die in de 
toekomst een voortdurende afstemming 
van de regelgeving van het VK op die van 
de EU verzekeren; om de handel te 
vergemakkelijken, moet worden 
onderhandeld over transversale disciplines 
met betrekking tot de coherentie van de 
regelgeving en non-tarifaire 
belemmeringen, waarbij rekening moet 
worden gehouden met het vrijwillige 
karakter van de samenwerking op 
regelgevingsgebied en het recht om regels 
vast te stellen in het algemeen belang, met 
behoud van de regelgevingsautonomie en 
de parlementaire rechten; daarbij moet 
eraan herinnerd worden dat bepalingen 
inzake samenwerking op 
regelgevingsgebied in een 
handelsovereenkomst niet dezelfde soepele 
handel kunnen verzekeren als lidmaatschap 
van de interne markt; onderstreept in dat 
opzicht dat in een eventueel toekomstig 
partnerschap met het Verenigd 
Koninkrijk deugdelijke prudentiële 
uitzonderingsbepalingen moeten worden 
opgenomen om de rechten van beide 
partijen om regels vast te stellen in het 
algemeen belang wettelijk te garanderen; 
afstemming van de regelgeving inzake 
markttoezicht op producten en inzake 
solide productnormen moet een essentieel 
en onvervangbaar onderdeel van het 
vrijhandelsakkoord zijn, zodat er wordt 
gezorgd voor een gelijk speelveld voor 
EU-bedrijven en een hoogwaardige 
bescherming van de consumenten in de 
EU;

Or. en

Amendement 219
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – punt xi

Ontwerpresolutie Amendement

(xi) om financiële en regelgevende 
stabiliteit te vrijwaren en de volledige 
naleving van de regelgeving en normen 
van de EU en de toepassing ervan te 
verzekeren, zijn prudentiële 
uitzonderingsbepalingen en beperkingen 
met betrekking tot de grensoverschrijdende 
verrichting van financiële diensten een 
gebruikelijk kenmerk van de 
handelsovereenkomsten van de EU, en 
moeten dus ook in deze overeenkomst 
opgenomen worden;

(xi) om financiële en regelgevende 
stabiliteit te vrijwaren en de volledige 
naleving van de regelgeving en normen 
van de EU en de toepassing ervan te 
verzekeren, zijn prudentiële 
uitzonderingsbepalingen en beperkingen 
met betrekking tot de grensoverschrijdende 
verrichting van financiële diensten een 
gebruikelijk kenmerk van de 
handelsovereenkomsten van de EU, en 
moeten dus ook in deze overeenkomst 
opgenomen worden; de Commissie moet 
zich onthouden van het toekennen van de 
status van gelijkwaardigheid in financiële 
diensten, gezien de aankondigingen van 
de Britse regering om in de nabije 
toekomst normen en belastingen voor de 
financiëledienstensector van het Verenigd 
Koninkrijk te verlagen om 
concurrentievoordelen te verwezenlijken;

Or. en

Amendement 220
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Anna Bonfrisco, 
Susanna Ceccardi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – punt xi

Ontwerpresolutie Amendement

(xi) om financiële en regelgevende 
stabiliteit te vrijwaren en de volledige 
naleving van de regelgeving en normen 
van de EU en de toepassing ervan te 
verzekeren, zijn prudentiële 
uitzonderingsbepalingen en beperkingen 
met betrekking tot de grensoverschrijdende 
verrichting van financiële diensten een 
gebruikelijk kenmerk van de 
handelsovereenkomsten van de EU, en 

(xi) om financiële en regelgevende 
stabiliteit te vrijwaren en de volledige 
naleving van de regelgeving en normen 
van de EU en de toepassing ervan te 
verzekeren, zijn prudentiële 
uitzonderingsbepalingen en beperkingen 
met betrekking tot de grensoverschrijdende 
verrichting van financiële diensten een 
gebruikelijk kenmerk van de 
handelsovereenkomsten van de EU, en 
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moeten dus ook in deze overeenkomst 
opgenomen worden;

moeten dus ook in deze overeenkomst 
opgenomen worden en moeten op verzoek 
van een lidstaat kunnen worden versterkt;

Or. fr

Amendement 221
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Anna Bonfrisco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – punt xii

Ontwerpresolutie Amendement

(xii) ambitieuze bepalingen om de 
ontwikkeling van de digitale handel 
mogelijk te maken, om ongerechtvaardigde 
handelsbelemmeringen langs elektronische 
weg aan te pakken, en om een open, veilige 
en betrouwbare online-omgeving voor 
ondernemingen en consumenten te 
verzekeren, evenals bepalingen om 
grensoverschrijdende gegevensstromen te 
reguleren, met inbegrip van beginselen 
zoals eerlijke concurrentie, en ambitieuze 
regels voor grensoverschrijdende 
gegevensoverdracht, in volledige 
overeenstemming met, en onverminderd, 
de huidige en toekomstige regels van de 
EU op het gebied van 
gegevensbescherming en privacy;

(xii) ambitieuze bepalingen om de 
ontwikkeling van de digitale handel 
mogelijk te maken, om ongerechtvaardigde 
handelsbelemmeringen langs elektronische 
weg aan te pakken, en om een open, veilige 
en betrouwbare online-omgeving voor 
ondernemingen en consumenten te 
verzekeren, evenals bepalingen om 
grensoverschrijdende gegevensstromen te 
reguleren, met inbegrip van beginselen 
zoals eerlijke concurrentie, en ambitieuze 
regels voor grensoverschrijdende 
gegevensoverdracht, in volledige 
overeenstemming met, en onverminderd, 
de huidige en toekomstige regels van de 
EU op het gebied van 
gegevensbescherming en privacy; vraagt 
de Commissie om haar standpunt kenbaar 
te maken ten aanzien van de talrijke 
websites die zijn gevestigd in Gibraltar, 
met name onlinespellen, die scherpe 
concurrentie vormen voor de spel- en 
goksector van de lidstaten van de EU en 
waarvan de meeste geen elementaire 
veiligheidsgaranties bieden;

Or. fr

Amendement 222
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – punt xii

Ontwerpresolutie Amendement

(xii) ambitieuze bepalingen om de 
ontwikkeling van de digitale handel 
mogelijk te maken, om ongerechtvaardigde 
handelsbelemmeringen langs elektronische 
weg aan te pakken, en om een open, veilige 
en betrouwbare online-omgeving voor 
ondernemingen en consumenten te 
verzekeren, evenals bepalingen om 
grensoverschrijdende gegevensstromen te 
reguleren, met inbegrip van beginselen 
zoals eerlijke concurrentie, en ambitieuze 
regels voor grensoverschrijdende 
gegevensoverdracht, in volledige 
overeenstemming met, en onverminderd, 
de huidige en toekomstige regels van de 
EU op het gebied van 
gegevensbescherming en privacy;

(xii) ambitieuze bepalingen om de 
ontwikkeling van de digitale handel 
mogelijk te maken, om ongerechtvaardigde 
handelsbelemmeringen langs elektronische 
weg aan te pakken, en om een open, veilige 
en betrouwbare online-omgeving voor 
ondernemingen en consumenten te 
verzekeren, evenals bepalingen om 
grensoverschrijdende gegevensstromen te 
reguleren, met inbegrip van beginselen 
zoals eerlijke concurrentie, en ambitieuze 
regels voor grensoverschrijdende 
gegevensoverdracht, in volledige 
overeenstemming met, en onverminderd, 
de huidige en toekomstige regels van de 
EU op het gebied van 
gegevensbescherming en privacy; 
horizontale en ambitieuze wettelijke 
waarborgen in termen van 
gegevensbescherming en privacy moet op 
de gehele toekomstige overeenkomst van 
toepassing zijn;

Or. en

Amendement 223
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – punt xii

Ontwerpresolutie Amendement

(xii) ambitieuze bepalingen om de 
ontwikkeling van de digitale handel 
mogelijk te maken, om ongerechtvaardigde 
handelsbelemmeringen langs elektronische 
weg aan te pakken, en om een open, 
veilige en betrouwbare online-omgeving 
voor ondernemingen en consumenten te 
verzekeren, evenals bepalingen om 

(xii) bepalingen om de ontwikkeling van 
de digitale handel en elektronische handel 
mogelijk te maken, met extra aandacht 
voor consumentenbescherming en op het 
recht op gegevensprivacy, waarbij ook 
ongerechtvaardigde handelsbelemmeringen 
langs elektronische weg worden 
aangepakt, en een open, veilige en 
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grensoverschrijdende gegevensstromen te 
reguleren, met inbegrip van beginselen 
zoals eerlijke concurrentie, en ambitieuze 
regels voor grensoverschrijdende 
gegevensoverdracht, in volledige 
overeenstemming met, en onverminderd, 
de huidige en toekomstige regels van de 
EU op het gebied van 
gegevensbescherming en privacy;

betrouwbare online-omgeving voor 
ondernemingen en consumenten wordt 
verzekerd, evenals bepalingen om 
grensoverschrijdende gegevensstromen te 
reguleren, met inbegrip van beginselen 
zoals eerlijke concurrentie, en ambitieuze 
regels voor grensoverschrijdende 
gegevensoverdracht, in volledige 
overeenstemming met, en onverminderd, 
de huidige en toekomstige regels van de 
EU op het gebied van 
gegevensbescherming en privacy;

Or. en

Amendement 224
Traian Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – punt xii

Ontwerpresolutie Amendement

(xii) ambitieuze bepalingen om de 
ontwikkeling van de digitale handel 
mogelijk te maken, om ongerechtvaardigde 
handelsbelemmeringen langs elektronische 
weg aan te pakken, en om een open, veilige 
en betrouwbare online-omgeving voor 
ondernemingen en consumenten te 
verzekeren, evenals bepalingen om 
grensoverschrijdende gegevensstromen te 
reguleren, met inbegrip van beginselen 
zoals eerlijke concurrentie, en ambitieuze 
regels voor grensoverschrijdende 
gegevensoverdracht, in volledige 
overeenstemming met, en onverminderd, 
de huidige en toekomstige regels van de 
EU op het gebied van 
gegevensbescherming en privacy;

(xii) ambitieuze bepalingen om de 
ontwikkeling van de digitale handel 
mogelijk te maken, om ongerechtvaardigde 
handelsbelemmeringen langs elektronische 
weg aan te pakken, en om een 
transparante, eerlijke, open, veilige en 
betrouwbare online-omgeving voor 
ondernemingen en consumenten te 
verzekeren, evenals bepalingen om 
grensoverschrijdende gegevensstromen te 
reguleren, met inbegrip van beginselen 
zoals eerlijke concurrentie, het voorkomen 
van misbruik van marktoverwicht en 
ambitieuze regels voor 
grensoverschrijdende gegevensoverdracht, 
in volledige overeenstemming met, en 
onverminderd, de huidige en toekomstige 
regels van de EU op het gebied van 
gegevensbescherming en privacy;

Or. ro
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Amendement 225
Arba Kokalari, Jörgen Warborn

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – punt xii

Ontwerpresolutie Amendement

(xii) ambitieuze bepalingen om de 
ontwikkeling van de digitale handel 
mogelijk te maken, om ongerechtvaardigde 
handelsbelemmeringen langs elektronische 
weg aan te pakken, en om een open, veilige 
en betrouwbare online-omgeving voor 
ondernemingen en consumenten te 
verzekeren, evenals bepalingen om 
grensoverschrijdende gegevensstromen te 
reguleren, met inbegrip van beginselen 
zoals eerlijke concurrentie, en ambitieuze 
regels voor grensoverschrijdende 
gegevensoverdracht, in volledige 
overeenstemming met, en onverminderd, 
de huidige en toekomstige regels van de 
EU op het gebied van 
gegevensbescherming en privacy;

(xii) ambitieuze bepalingen om de 
ontwikkeling van de digitale handel 
mogelijk te maken, om ongerechtvaardigde 
handelsbelemmeringen langs elektronische 
weg aan te pakken met inbegrip van eisen 
inzake gegevenslokalisatie, en om een 
open, veilige en betrouwbare online-
omgeving voor ondernemingen en 
consumenten te verzekeren, evenals 
bepalingen om grensoverschrijdende 
gegevensstromen te reguleren, met 
inbegrip van beginselen zoals eerlijke 
concurrentie, en ambitieuze regels voor 
grensoverschrijdende gegevensoverdracht, 
in volledige overeenstemming met, en 
onverminderd, de regels van de EU op het 
gebied van gegevensbescherming en 
privacy en regelgevende bevoegdheid op 
dat gebied;

Or. en

Amendement 226
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – punt xii

Ontwerpresolutie Amendement

(xii) ambitieuze bepalingen om de 
ontwikkeling van de digitale handel 
mogelijk te maken, om ongerechtvaardigde 
handelsbelemmeringen langs elektronische 
weg aan te pakken, en om een open, veilige 
en betrouwbare online-omgeving voor 
ondernemingen en consumenten te 
verzekeren, evenals bepalingen om 
grensoverschrijdende gegevensstromen te 

(xii) ambitieuze en passende bepalingen 
om de ontwikkeling van de digitale handel 
mogelijk te maken, om ongerechtvaardigde 
handelsbelemmeringen langs elektronische 
weg aan te pakken, en om een open, veilige 
en betrouwbare online-omgeving voor 
ondernemingen en consumenten te 
verzekeren, evenals bepalingen om 
grensoverschrijdende gegevensstromen en 
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reguleren, met inbegrip van beginselen 
zoals eerlijke concurrentie, en ambitieuze 
regels voor grensoverschrijdende 
gegevensoverdracht, in volledige 
overeenstemming met, en onverminderd, 
de huidige en toekomstige regels van de 
EU op het gebied van 
gegevensbescherming en privacy;

-uitwisseling te reguleren, met inbegrip 
van beginselen zoals eerlijke concurrentie, 
en ambitieuze regels voor 
grensoverschrijdende gegevensoverdracht, 
in volledige overeenstemming met, en 
onverminderd, de huidige en toekomstige 
regels van de EU op het gebied van 
gegevensbescherming en privacy;

Or. en

Amendement 227
Urmas Paet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – punt xii

Ontwerpresolutie Amendement

(xii) ambitieuze bepalingen om de 
ontwikkeling van de digitale handel 
mogelijk te maken, om ongerechtvaardigde 
handelsbelemmeringen langs elektronische 
weg aan te pakken, en om een open, veilige 
en betrouwbare online-omgeving voor 
ondernemingen en consumenten te 
verzekeren, evenals bepalingen om 
grensoverschrijdende gegevensstromen te 
reguleren, met inbegrip van beginselen 
zoals eerlijke concurrentie, en ambitieuze 
regels voor grensoverschrijdende 
gegevensoverdracht, in volledige 
overeenstemming met, en onverminderd, 
de huidige en toekomstige regels van de 
EU op het gebied van 
gegevensbescherming en privacy;

(xii) ambitieuze bepalingen om de 
ontwikkeling en vergemakkelijking van de 
digitale handel mogelijk te maken, om 
ongerechtvaardigde handelsbelemmeringen 
langs elektronische weg aan te pakken, en 
om een open, veilige en betrouwbare 
online-omgeving voor ondernemingen en 
consumenten te verzekeren, evenals 
bepalingen om grensoverschrijdende 
gegevensstromen te reguleren, met 
inbegrip van beginselen zoals eerlijke 
concurrentie, en ambitieuze regels voor het 
vergemakkelijken van 
tweerichtingsoverdracht van gegevens, in 
volledige overeenstemming met, en 
onverminderd, de huidige en toekomstige 
regels van de EU op het gebied van 
gegevensbescherming en privacy;

Or. en

Amendement 228
Traian Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – punt xii bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

(xii bis) een kader voor 
voortdurende samenwerking tussen 
mededingingsautoriteiten en instanties 
voor staatssteun, zodat die kunnen zorgen 
voor coördinatie om een kader voor niet-
vervalste concurrentie in 
grensoverschrijdende situaties te 
waarborgen;

Or. ro

Amendement 229
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – punt xiii

Ontwerpresolutie Amendement

(xiii) aangezien de 
vrijhandelsovereenkomst zou leiden tot 
douanecontroles en -verificaties zodra 
goederen de interne markt binnenkomen, 
wat gevolgen heeft voor de mondiale 
toeleveringsketens en productieprocessen, 
moeten de douaneautoriteiten worden 
versterkt, zowel wat betreft personeel als 
technische uitrusting, om hun extra taken te 
kunnen uitvoeren; de operationele 
procedures van de 
vrijhandelsovereenkomst moeten erop 
gericht zijn de regels van de interne markt 
van de Unie voor goederen en de integriteit 
van de douane-unie in stand te houden, 
onder meer door een tijdige en efficiënte 
werkregeling tussen de EU en het Verenigd 
Koninkrijk op dit gebied vast te stellen; het 
is van het grootste belang de conformiteit 
van goederen met de regels van de interne 
markt te waarborgen;

(xiii) aangezien de 
vrijhandelsovereenkomst zou leiden tot 
douanecontroles en -verificaties zodra 
goederen de interne markt binnenkomen, 
wat gevolgen heeft voor de mondiale 
toeleveringsketens en productieprocessen, 
moeten de douaneautoriteiten worden 
versterkt, zowel wat betreft personeel als 
technische uitrusting, om hun extra taken te 
kunnen uitvoeren; de operationele 
procedures van de 
vrijhandelsovereenkomst moeten erop 
gericht zijn de regels van de interne markt 
van de Unie voor goederen en de integriteit 
van de douane-unie in stand te houden, 
onder meer door een tijdige en efficiënte 
werkregeling tussen de EU en het Verenigd 
Koninkrijk op dit gebied vast te stellen; 
hoewel het van het grootste belang is de 
conformiteit van goederen met de regels 
van de interne markt te waarborgen, wordt 
de Commissie aangemoedigd een systeem 
van geautoriseerde marktdeelnemers voor 
te stellen teneinde het risico van 
banenverliezen en een afname van 
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economische uitwisselingen te beperken;

Or. en

Amendement 230
Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – punt xiii

Ontwerpresolutie Amendement

(xiii) aangezien de 
vrijhandelsovereenkomst zou leiden tot 
douanecontroles en -verificaties zodra 
goederen de interne markt binnenkomen, 
wat gevolgen heeft voor de mondiale 
toeleveringsketens en productieprocessen, 
moeten de douaneautoriteiten worden 
versterkt, zowel wat betreft personeel als 
technische uitrusting, om hun extra taken te 
kunnen uitvoeren; de operationele 
procedures van de 
vrijhandelsovereenkomst moeten erop 
gericht zijn de regels van de interne markt 
van de Unie voor goederen en de integriteit 
van de douane-unie in stand te houden, 
onder meer door een tijdige en efficiënte 
werkregeling tussen de EU en het Verenigd 
Koninkrijk op dit gebied vast te stellen; het 
is van het grootste belang de conformiteit 
van goederen met de regels van de interne 
markt te waarborgen;

(xiii) aangezien de 
vrijhandelsovereenkomst zou leiden tot 
douanecontroles en -verificaties zodra 
goederen de interne markt binnenkomen, 
wat gevolgen heeft voor de mondiale 
toeleveringsketens en productieprocessen, 
moeten de douaneautoriteiten worden 
versterkt, zowel wat betreft personeel als 
technische uitrusting, om hun extra taken te 
kunnen uitvoeren en moet de mogelijkheid 
van een permanent bureau van de EU in 
Noord-Ierland dat zich bezighoudt met 
naleving van de douanewetgeving worden 
opgenomen; de operationele procedures 
van de vrijhandelsovereenkomst moeten 
erop gericht zijn de regels van de interne 
markt van de Unie voor goederen en de 
integriteit van de douane-unie in stand te 
houden, onder meer door een tijdige en 
efficiënte werkregeling tussen de EU en 
het Verenigd Koninkrijk op dit gebied vast 
te stellen; het is van het grootste belang de 
conformiteit van goederen met de regels 
van de interne markt te waarborgen;

Or. en

Amendement 231
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Anna Bonfrisco, 
Susanna Ceccardi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – punt xiii
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Ontwerpresolutie Amendement

(xiii) aangezien de 
vrijhandelsovereenkomst zou leiden tot 
douanecontroles en -verificaties zodra 
goederen de interne markt binnenkomen, 
wat gevolgen heeft voor de mondiale 
toeleveringsketens en productieprocessen, 
moeten de douaneautoriteiten worden 
versterkt, zowel wat betreft personeel als 
technische uitrusting, om hun extra taken te 
kunnen uitvoeren; de operationele 
procedures van de 
vrijhandelsovereenkomst moeten erop 
gericht zijn de regels van de interne markt 
van de Unie voor goederen en de integriteit 
van de douane-unie in stand te houden, 
onder meer door een tijdige en efficiënte 
werkregeling tussen de EU en het Verenigd 
Koninkrijk op dit gebied vast te stellen; het 
is van het grootste belang de conformiteit 
van goederen met de regels van de interne 
markt te waarborgen;

(xiii) aangezien de 
vrijhandelsovereenkomst zou leiden tot 
douanecontroles en -verificaties zodra 
goederen de interne markt binnenkomen, 
wat gevolgen heeft voor de mondiale 
toeleveringsketens en productieprocessen, 
moeten de douaneautoriteiten worden 
versterkt, zowel wat betreft personeel als 
technische uitrusting, om hun extra taken te 
kunnen uitvoeren; in dit verband moeten 
de lidstaten vrij de nodige controles 
kunnen uitvoeren; de operationele 
procedures van de 
vrijhandelsovereenkomst moeten erop 
gericht zijn de regels van de interne markt 
van de Unie voor goederen en de integriteit 
van de douane-unie in stand te houden, 
onder meer door een tijdige en efficiënte 
werkregeling tussen de EU en het Verenigd 
Koninkrijk op dit gebied vast te stellen; het 
is van het grootste belang de conformiteit 
van goederen met de regels van de interne 
markt te waarborgen;

Or. fr

Amendement 232
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – punt xiii bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(xiii bis) betreurt het dat de wettekst 
van de EU geen ambitieus hoofdstuk over 
handel en gendergelijkheid bevat, zoals 
gevraagd was door het Europees 
Parlement, en herinnert eraan dat er 
rekening moet worden gehouden met de 
gevolgen van de terugtrekking van het 
Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie 
voor gendergelijkheid, bijvoorbeeld door 



AM\1206003NL.docx 141/151 PE652.491v01-00

NL

een gelijk speelveld te waarborgen voor 
EU-maatregelen ter bescherming en 
bevordering van de rol van vrouwen in de 
economie, bijvoorbeeld in termen van 
maatregelen ter bestrijding van de 
loonkloof tussen mannen en vrouwen;

Or. en

Amendement 233
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – punt xiii bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(xiii bis) verzoekt de Commissie en 
de lidstaten alle noodzakelijke 
voorbereidingen en maatregelen te treffen 
voor het geval het terugtrekkingsakkoord 
komt te vervallen zonder overeenkomst 
voor de toekomstige betrekkingen, en in 
het zonder de handels- en economische 
betrekkingen, die in werking treedt op 
1 januari 2021, met inbegrip van 
noodmaatregelen om de schade voor 
getroffen werknemers en bedrijven zo veel 
mogelijk te beperken;

Or. en

Amendement 234
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – punt xiii ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(xiii ter) verzoekt de Commissie 
maatregelen voor te stellen die de 
gevolgen voor handelspartners van de 
Unie in derde landen, in het bijzonder 
ontwikkelingslanden, moeten beperken 
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indien er geen overeenkomst met het 
Verenigd Koninkrijk wordt bereikt, 
aangezien de Britse invoer mogelijk een 
aanzienlijk deel van hun uitvoer naar de 
Europese Unie heeft uitgemaakt;

Or. en

Amendement 235
Markus Buchheit, Herve Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. betreurt de onderhandelingspositie 
van het Verenigd Koninkrijk ten opzichte 
van de EU, waarbij tot nu toe geen 
gedetailleerde onderhandelingen over een 
gelijk speelveld zijn gevoerd; wijst erop 
dat dit standpunt niet in overeenstemming 
is met paragraaf 77 van de door beide 
partijen ondertekende politieke 
verklaring;

Schrappen

Or. en

Amendement 236
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. betreurt de onderhandelingspositie 
van het Verenigd Koninkrijk ten opzichte 
van de EU, waarbij tot nu toe geen 
gedetailleerde onderhandelingen over een 
gelijk speelveld zijn gevoerd; wijst erop 
dat dit standpunt niet in overeenstemming 
is met paragraaf 77 van de door beide 
partijen ondertekende politieke verklaring;

14. betreurt de onderhandelingspositie 
van het Verenigd Koninkrijk ten opzichte 
van de EU, waarbij tot nu toe geen 
gedetailleerde onderhandelingen over een 
gelijk speelveld zijn gevoerd; wijst erop 
dat dit standpunt niet in overeenstemming 
is met paragraaf 77 van de door beide 
partijen ondertekende politieke verklaring; 
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benadrukt dat een ambitieus en 
alomvattend hoofdstuk over een gelijk 
speelveld dat onderhevig is aan bindende 
en afdwingbare bepalingen voor het 
Europees Parlement een noodzakelijke 
voorwaarde is om zijn goedkeuring te 
hechten aan een handelsovereenkomst 
met het Verenigd Koninkrijk; betreurt het 
ten zeerste dat het Verenigd Koninkrijk 
weigert om bepalingen inzake 
arbeidswetgeving in de toekomstige 
vrijhandelsovereenkomst onderhevig te 
maken aan het 
geschillenbeslechtingsmechanisme van de 
overeenkomst, maar niet kenbaar maakt 
wat voor soort 
geschillenbeslechtingsmechanisme op dit 
gebied van toepassing zou zijn. herinnert 
eraan dat 
geschillenbeslechtingsmechanismen 
beschikbaar moeten zijn voor alle 
onderdelen van de overeenkomst;

Or. en

Amendement 237
Geert Bourgeois, Anna Fotyga

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. betreurt de onderhandelingspositie 
van het Verenigd Koninkrijk ten opzichte 
van de EU, waarbij tot nu toe geen 
gedetailleerde onderhandelingen over een 
gelijk speelveld zijn gevoerd; wijst erop 
dat dit standpunt niet in overeenstemming 
is met paragraaf 77 van de door beide 
partijen ondertekende politieke verklaring;

14. betreurt de onderhandelingspositie 
van het Verenigd Koninkrijk ten opzichte 
van de EU, waarbij tot nu toe geen 
gedetailleerde onderhandelingen over een 
gelijk speelveld zijn gevoerd; wijst erop 
dat dit standpunt niet in overeenstemming 
is met paragraaf 77 van de door beide 
partijen ondertekende politieke verklaring, 
waarin staat dat de precieze aard van de 
verbintenissen voor het waarborgen van 
een gelijk speelveld in verhouding moet 
staan tot de werkingssfeer en diepte van 
de toekomstige relatie en de economische 
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verbondenheid van beide kanten;

Or. en

Amendement 238
Danuta Maria Hübner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. betreurt de onderhandelingspositie 
van het Verenigd Koninkrijk ten opzichte 
van de EU, waarbij tot nu toe geen 
gedetailleerde onderhandelingen over een 
gelijk speelveld zijn gevoerd; wijst erop 
dat dit standpunt niet in overeenstemming 
is met paragraaf 77 van de door beide 
partijen ondertekende politieke verklaring;

14. betreurt de onderhandelingspositie 
van het Verenigd Koninkrijk ten opzichte 
van de EU, waarbij tot nu toe geen 
gedetailleerde onderhandelingen over een 
gelijk speelveld zijn gevoerd; wijst erop 
dat dit standpunt niet in overeenstemming 
is met paragraaf 77 van de door beide 
partijen ondertekende politieke verklaring; 
dringt er derhalve bij de regering van het 
Verenigd Koninkrijk op aan spoedig zijn 
onderhandelingspositie te herzien en zich 
constructief op te stellen in de 
onderhandelingen over een gelijk 
speelveld;

Or. en

Amendement 239
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Barry Andrews

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. herhaalt dat, gezien de geografische 
nabijheid en de economische 
interdependentie van het VK met de EU, 
de breedte en de diepte van de 
overeenkomst over een gelijk speelveld 

15. herhaalt dat, gezien de geografische 
nabijheid en de economische 
interdependentie van het VK met de EU, 
de breedte en de diepte van de 
overeenkomst over een gelijk speelveld 
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van essentieel belang zal zijn voor het 
bepalen van de omvang van de algemene 
toekomstige betrekkingen tussen de EU en 
het VK; is daarom van mening dat een 
gelijk speelveld moet worden gewaarborgd 
en dat de EU-normen moeten worden 
gewaarborgd om een “race naar de bodem” 
te voorkomen, met het oog op een 
dynamische afstemming; benadrukt dat 
ervoor moet worden gezorgd dat het VK 
geen oneerlijk concurrentievoordeel krijgt 
door lager te gaan dan het vastgestelde 
beschermingsniveau en dat 
regelgevingsarbitrage door de 
marktdeelnemers moet worden voorkomen;

van essentieel belang zal zijn voor het 
bepalen van de omvang van de algemene 
toekomstige betrekkingen tussen de EU en 
het VK; is daarom van mening dat een 
gelijk speelveld moet worden gewaarborgd 
en dat de EU-normen moeten worden 
gewaarborgd als voorwaarde om een “race 
naar de bodem” te voorkomen, waarbij 
tegelijkertijd wordt bijgedragen aan 
duurzame ontwikkeling en de bestrijding 
van de klimaatverandering, met het oog 
op een dynamische afstemming; benadrukt 
dat ervoor moet worden gezorgd dat het 
VK geen oneerlijk concurrentievoordeel 
krijgt door lager te gaan dan het 
vastgestelde beschermingsniveau en dat 
regelgevingsarbitrage door de 
marktdeelnemers moet worden voorkomen;

Or. en

Amendement 240
Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi, Raffaele Fitto, Nicola Procaccini, Raffaele 
Stancanelli, Mazaly Aguilar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. herhaalt dat, gezien de geografische 
nabijheid en de economische 
interdependentie van het VK met de EU, 
de breedte en de diepte van de 
overeenkomst over een gelijk speelveld 
van essentieel belang zal zijn voor het 
bepalen van de omvang van de algemene 
toekomstige betrekkingen tussen de EU en 
het VK; is daarom van mening dat een 
gelijk speelveld moet worden gewaarborgd 
en dat de EU-normen moeten worden 
gewaarborgd om een “race naar de bodem” 
te voorkomen, met het oog op een 
dynamische afstemming; benadrukt dat 
ervoor moet worden gezorgd dat het VK 
geen oneerlijk concurrentievoordeel krijgt 
door lager te gaan dan het vastgestelde 

15. herhaalt dat, gezien de geografische 
nabijheid en de economische 
interdependentie van het VK met de EU, 
de breedte en de diepte van de 
overeenkomst over een gelijk speelveld 
van essentieel belang zal zijn voor het 
bepalen van de omvang van de algemene 
toekomstige betrekkingen tussen de EU en 
het VK; is daarom van mening dat een 
gelijk speelveld moet worden gewaarborgd 
en dat de EU-normen moeten worden 
gewaarborgd om een “race naar de bodem” 
te voorkomen, evenals maatregelen met 
ongerechtvaardigde en onevenredig 
schadelijke gevolgen voor de 
handelsstromen, met het oog op een 
dynamische afstemming; benadrukt dat 
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beschermingsniveau en dat 
regelgevingsarbitrage door de 
marktdeelnemers moet worden voorkomen;

ervoor moet worden gezorgd dat het VK 
geen oneerlijk concurrentievoordeel krijgt 
door lager te gaan dan het vastgestelde 
beschermingsniveau en dat 
regelgevingsarbitrage door de 
marktdeelnemers moet worden voorkomen;

Or. en

Amendement 241
Arba Kokalari, Jörgen Warborn

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. herhaalt dat, gezien de geografische 
nabijheid en de economische 
interdependentie van het VK met de EU, 
de breedte en de diepte van de 
overeenkomst over een gelijk speelveld 
van essentieel belang zal zijn voor het 
bepalen van de omvang van de algemene 
toekomstige betrekkingen tussen de EU en 
het VK; is daarom van mening dat een 
gelijk speelveld moet worden gewaarborgd 
en dat de EU-normen moeten worden 
gewaarborgd om een “race naar de 
bodem” te voorkomen, met het oog op een 
dynamische afstemming; benadrukt dat 
ervoor moet worden gezorgd dat het VK 
geen oneerlijk concurrentievoordeel krijgt 
door lager te gaan dan het vastgestelde 
beschermingsniveau en dat 
regelgevingsarbitrage door de 
marktdeelnemers moet worden voorkomen;

15. herhaalt dat, gezien de geografische 
nabijheid en de economische 
interdependentie van het VK met de EU, 
de breedte en de diepte van de 
overeenkomst over een gelijk speelveld 
van essentieel belang zal zijn voor het 
bepalen van de omvang van de algemene 
toekomstige betrekkingen tussen de EU en 
het VK; is daarom van mening dat voor 
bepalingen inzake een gelijk speelveld in 
verhouding tot het ambitie- en 
liberaliseringsniveau van de 
overeenkomst moet worden gezorgd en dat 
de EU-normen moeten worden 
gewaarborgd om gezonde concurrentie te 
waarborgen; benadrukt dat ervoor moet 
worden gezorgd dat het VK geen oneerlijk 
concurrentievoordeel krijgt door lager te 
gaan dan het vastgestelde 
beschermingsniveau en dat 
regelgevingsarbitrage door de 
marktdeelnemers moet worden voorkomen;

Or. en

Amendement 242
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. herhaalt dat, gezien de geografische 
nabijheid en de economische 
interdependentie van het VK met de EU, 
de breedte en de diepte van de 
overeenkomst over een gelijk speelveld 
van essentieel belang zal zijn voor het 
bepalen van de omvang van de algemene 
toekomstige betrekkingen tussen de EU en 
het VK; is daarom van mening dat een 
gelijk speelveld moet worden gewaarborgd 
en dat de EU-normen moeten worden 
gewaarborgd om een “race naar de bodem” 
te voorkomen, met het oog op een 
dynamische afstemming; benadrukt dat 
ervoor moet worden gezorgd dat het VK 
geen oneerlijk concurrentievoordeel krijgt 
door lager te gaan dan het vastgestelde 
beschermingsniveau en dat 
regelgevingsarbitrage door de 
marktdeelnemers moet worden voorkomen;

15. herhaalt dat, gezien de geografische 
nabijheid en de economische 
interdependentie van het VK met de EU, 
de breedte en de diepte van de 
overeenkomst over een gelijk speelveld 
van essentieel belang zal zijn voor het 
bepalen van de omvang van de algemene 
toekomstige betrekkingen tussen de EU en 
het VK; is daarom van mening dat een 
gelijk speelveld moet worden gewaarborgd 
en dat de EU-normen moeten worden 
gewaarborgd om een “race naar de bodem” 
te voorkomen, met het oog op een 
dynamische afstemming van beleid en 
wetgeving; benadrukt dat ervoor moet 
worden gezorgd dat het VK geen oneerlijk 
concurrentievoordeel krijgt door lager te 
gaan dan het vastgestelde 
beschermingsniveau en dat 
regelgevingsarbitrage door de 
marktdeelnemers moet worden voorkomen;

Or. en

Amendement 243
Enikő Győri, László Trócsányi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. herhaalt dat, gezien de geografische 
nabijheid en de economische 
interdependentie van het VK met de EU, 
de breedte en de diepte van de 
overeenkomst over een gelijk speelveld 
van essentieel belang zal zijn voor het 
bepalen van de omvang van de algemene 
toekomstige betrekkingen tussen de EU en 
het VK; is daarom van mening dat een 

15. herhaalt dat, gezien de geografische 
nabijheid en de economische 
interdependentie van het VK met de EU, 
de breedte en de diepte van de 
overeenkomst over een gelijk speelveld 
van essentieel belang zal zijn voor het 
bepalen van de omvang van de algemene 
toekomstige betrekkingen tussen de EU en 
het VK; is daarom van mening dat een 
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gelijk speelveld moet worden gewaarborgd 
en dat de EU-normen moeten worden 
gewaarborgd om een “race naar de bodem” 
te voorkomen, met het oog op een 
dynamische afstemming; benadrukt dat 
ervoor moet worden gezorgd dat het VK 
geen oneerlijk concurrentievoordeel krijgt 
door lager te gaan dan het vastgestelde 
beschermingsniveau en dat 
regelgevingsarbitrage door de 
marktdeelnemers moet worden voorkomen;

gelijk speelveld moet worden gewaarborgd 
en dat de EU-normen moeten worden 
gewaarborgd om een “race naar de bodem” 
te voorkomen, met het oog op een 
dynamische afstemming met betrekking tot 
staatssteun; benadrukt dat ervoor moet 
worden gezorgd dat het VK geen oneerlijk 
concurrentievoordeel krijgt door lager te 
gaan dan het vastgestelde 
beschermingsniveau en dat 
regelgevingsarbitrage door de 
marktdeelnemers moet worden voorkomen;

Or. en

Amendement 244
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. herhaalt dat, met het oog op 
behoud van de integriteit van de EU en 
haar interne markt, van de rechten van 
burgers, de douane-unie en de 
ondeelbaarheid van de vier vrijheden, het 
van cruciaal belang is om ervoor te 
zorgen dat het niveau van quota- en 
rechtenvrije toegang tot de grootste 
eengemaakte markt ter wereld volledig in 
overeenstemming is met de mate van 
convergentie van de regelgeving en met de 
verbintenissen die zijn overeengekomen 
ter waarborging van een gelijk speelveld 
voor open en eerlijke concurrentie met het 
oog op een dynamische afstemming; 
onderstreept dat hiervoor een combinatie 
van materiële voorschriften en 
maatregelen vereist is, met inbegrip van 
niet-verlagingsclausules en -
mechanismen om doeltreffende 
uitvoering, naleving en 
geschillenbeslechting te waarborgen;
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Or. en

Amendement 245
Traian Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

16. onderstreept nogmaals zijn 
vastberadenheid om in het kader van de 
toekomstige betrekkingen tussen de EU en 
het VK dumping in welke vorm dan ook te 
voorkomen; is van mening dat een 
belangrijk resultaat van de 
onderhandelingen erin bestaat gelijke 
concurrentievoorwaarden te garanderen 
door middel van solide verbintenissen en 
afdwingbare bepalingen inzake:

16. onderstreept nogmaals zijn 
vastberadenheid om in het kader van de 
toekomstige betrekkingen tussen de EU en 
het VK dumping in welke vorm dan ook te 
voorkomen; is van mening dat een 
belangrijk resultaat van de 
onderhandelingen erin bestaat gelijke 
concurrentievoorwaarden te garanderen 
door middel van solide verbintenissen en 
afdwingbare bepalingen, die voortdurend 
kunnen worden aangepast aan 
veranderingen in de economische 
omstandigheden, inzake:

Or. ro

Amendement 246
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

16. onderstreept nogmaals zijn 
vastberadenheid om in het kader van de 
toekomstige betrekkingen tussen de EU en 
het VK dumping in welke vorm dan ook te 
voorkomen; is van mening dat een 
belangrijk resultaat van de 
onderhandelingen erin bestaat gelijke 
concurrentievoorwaarden te garanderen 
door middel van solide verbintenissen en 
afdwingbare bepalingen inzake:

16. onderstreept nogmaals zijn 
vastberadenheid om in het kader van de 
toekomstige betrekkingen tussen de EU en 
het VK dumping in welke vorm dan ook te 
voorkomen; is van mening dat een 
belangrijk resultaat van de 
onderhandelingen erin bestaat gelijke 
concurrentievoorwaarden te garanderen 
door middel van solide verbintenissen en 
bindende en afdwingbare bepalingen 
inzake:
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Or. en

Amendement 247
Liesje Schreinemacher, Nathalie Loiseau, Barry Andrews, Nicola Danti, Svenja Hahn, 
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Jérémy Decerle, 
Dita Charanzová, Urmas Paet, Malik Azmani, Bart Groothuis, Michal Šimečka, 
Bernard Guetta, Katalin Cseh, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

16. onderstreept nogmaals zijn 
vastberadenheid om in het kader van de 
toekomstige betrekkingen tussen de EU en 
het VK dumping in welke vorm dan ook te 
voorkomen; is van mening dat een 
belangrijk resultaat van de 
onderhandelingen erin bestaat gelijke 
concurrentievoorwaarden te garanderen 
door middel van solide verbintenissen en 
afdwingbare bepalingen inzake:

16. onderstreept nogmaals zijn 
vastberadenheid om in het kader van de 
toekomstige betrekkingen tussen de EU en 
het VK dumping in welke vorm dan ook te 
voorkomen; wijst erop dat een belangrijk 
resultaat van de onderhandelingen erin 
bestaat gelijke concurrentievoorwaarden te 
garanderen door middel van solide 
verbintenissen en afdwingbare bepalingen 
inzake:

Or. en

Amendement 248
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

16. onderstreept nogmaals zijn 
vastberadenheid om in het kader van de 
toekomstige betrekkingen tussen de EU en 
het VK dumping in welke vorm dan ook te 
voorkomen; is van mening dat een 
belangrijk resultaat van de 
onderhandelingen erin bestaat gelijke 
concurrentievoorwaarden te garanderen 
door middel van solide verbintenissen en 
afdwingbare bepalingen inzake:

16. onderstreept nogmaals zijn 
vastberadenheid om in het kader van de 
toekomstige betrekkingen tussen de EU en 
het VK dumping in welke vorm dan ook te 
voorkomen; is van mening dat een 
belangrijk resultaat van de 
onderhandelingen erin bestaat gelijke 
concurrentievoorwaarden te garanderen 
door middel van solide en afdwingbare 
bepalingen inzake:
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Or. en

Amendement 249
Liesje Schreinemacher, Nathalie Loiseau, Barry Andrews, Nicola Danti, Svenja Hahn, 
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Jérémy Decerle, 
Dita Charanzová, Urmas Paet, Malik Azmani, Bart Groothuis, Michal Šimečka, 
Bernard Guetta, Katalin Cseh, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 – punt i

Ontwerpresolutie Amendement

(i) concurrentie en staatssteun, die 
ongepaste verstoringen van het 
handelsverkeer en de concurrentie moeten 
voorkomen en bepalingen inzake 
staatsbedrijven moeten bevatten;

(i) concurrentie en staatssteun, die 
ongepaste verstoringen van het 
handelsverkeer en de concurrentie moeten 
voorkomen en bepalingen inzake 
staatsbedrijven moeten bevatten; betreurt, 
met betrekking tot staatssteun, dat de 
aanpak van het Verenigd Koninkrijk niet 
dezelfde ambitie weerspiegelt en alleen 
subsidies bestrijkt;

Or. en

Amendement 250
Traian Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 – punt i

Ontwerpresolutie Amendement

(i) concurrentie en staatssteun, die 
ongepaste verstoringen van het 
handelsverkeer en de concurrentie moeten 
voorkomen en bepalingen inzake 
staatsbedrijven moeten bevatten;

(i) concurrentie en staatssteun, alsook 
eventuele andere algemene of 
sectorspecifieke regulerende maatregelen, 
die ongepaste verstoringen van het 
handelsverkeer en de concurrentie moeten 
voorkomen en bepalingen inzake 
staatsbedrijven moeten bevatten;

Or. ro


