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Amendement 251
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 – punt ii

Ontwerpresolutie Amendement

(ii) relevante belastingkwesties, 
waaronder de bestrijding van 
belastingontduiking en -ontwijking en het 
witwassen van geld;

(ii) relevante belastingkwesties, 
waaronder de bestrijding van 
belastingontduiking en -ontwijking en het 
witwassen van geld, alsmede financiële 
diensten;

Or. en

Amendement 252
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 – punt ii

Ontwerpresolutie Amendement

(ii) relevante belastingkwesties, 
waaronder de bestrijding van 
belastingontduiking en -ontwijking en het 
witwassen van geld;

(ii) relevante belastingkwesties, 
waaronder de bestrijding van 
belastingontduiking en -ontwijking en het 
witwassen van geld en de financiering van 
terrorisme;

Or. en

Amendement 253
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 16 – punt ii

Ontwerpresolutie Amendement
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(ii) relevante belastingkwesties, 
waaronder de bestrijding van 
belastingontduiking en -ontwijking en het 
witwassen van geld;

(ii) relevante belastingkwesties, 
waaronder de bestrijding van 
belastingontduiking en -ontwijking, het 
witwassen van geld en de financiering van 
terrorisme;

Or. en

Amendement 254
Markus Buchheit, Herve Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 – punt iii

Ontwerpresolutie Amendement

(iii) volledige eerbiediging van de 
sociale en arbeidsnormen van het sociale 
model van de EU (met inbegrip van 
gelijkwaardige beschermingsniveaus en 
waarborgen tegen sociale dumping), ten 
minste op het huidige hoge niveau dat door 
de bestaande gemeenschappelijke normen 
wordt geboden;

(iii) volledige eerbiediging van de 
sociale en arbeidsnormen van het sociale 
model van de EU (met inbegrip van 
gelijkwaardige beschermingsniveaus en 
waarborgen tegen sociale dumping), ten 
minste op het huidige hoge niveau dat door 
de bestaande gemeenschappelijke normen 
wordt geboden; onderstreept in dit 
verband dat het Verenigd Koninkrijk hier 
reeds aan voldoet en zich tot het 
bovenstaande verbindt;

Or. en

Amendement 255
Vladimír Bilčík

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 – punt iii

Ontwerpresolutie Amendement

(iii) volledige eerbiediging van de 
sociale en arbeidsnormen van het sociale 
model van de EU (met inbegrip van 
gelijkwaardige beschermingsniveaus en 
waarborgen tegen sociale dumping), ten 
minste op het huidige hoge niveau dat door 
de bestaande gemeenschappelijke normen 

(iii) volledige eerbiediging van de 
bestaande sociale en arbeidsnormen van de 
EU (met inbegrip van gelijkwaardige 
beschermingsniveaus en waarborgen tegen 
sociale dumping), ten minste op het 
huidige hoge niveau dat door de bestaande 
gemeenschappelijke normen wordt 
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wordt geboden; geboden;

Or. en

Amendement 256
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, Nicolae Ştefănuță

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 – punt iv

Ontwerpresolutie Amendement

(iv) milieubescherming en normen in 
verband met klimaatverandering, en de 
bevordering van de doelstellingen van de 
VN inzake duurzame ontwikkeling;

(iv) milieubescherming en normen in 
verband met klimaatverandering, en de 
bevordering van de doelstellingen van de 
VN inzake duurzame ontwikkeling; de 
verbintenissen van de partijen in verband 
met internationale overeenkomsten om de 
klimaatverandering aan te pakken, onder 
meer ter uitvoering van het Raamverdrag 
van de Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering en de Overeenkomst 
van Parijs; afdwingbare verbintenissen 
voor de middellange termijn om de 
klimaatverandering aan te pakken; de 
toepassing door het Verenigd Koninkrijk 
van een systeem van koolstofbeprijzing 
met ten minste dezelfde reikwijdte en 
doeltreffendheid als dat waarin de EU-
regeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten (EU-ETS) 
voorziet, en waarbij dezelfde beginselen 
worden toegepast met betrekking tot het 
gebruik van buitenlandse credits aan het 
einde van de overgangsperiode;

Or. en

Amendement 257
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 – punt iv

Ontwerpresolutie Amendement

(iv) milieubescherming en normen in 
verband met klimaatverandering, en de 
bevordering van de doelstellingen van de 
VN inzake duurzame ontwikkeling;

(iv) milieubescherming en normen in 
verband met klimaatverandering, met 
inbegrip van de normen inzake duurzame 
financiering en de bevordering van de 
doelstellingen van de VN inzake duurzame 
ontwikkeling; beklemtoont dat dit, evenals 
voedselnormen, biodiversiteit en de 
bestrijding van de klimaatverandering 
cruciale onderdelen van het gelijk 
speelveld zijn;

Or. en

Amendement 258
Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, Miapetra Kumpula-
Natri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 – punt iv

Ontwerpresolutie Amendement

(iv) milieubescherming en normen in 
verband met klimaatverandering, en de 
bevordering van de doelstellingen van de 
VN inzake duurzame ontwikkeling;

(iv) milieubescherming en normen in 
verband met klimaatverandering, 
waaronder een verbintenis om de 
Klimaatovereenkomst van Parijs 
doeltreffend te blijven uitvoeren, en de 
bevordering van de doelstellingen van de 
VN inzake duurzame ontwikkeling;

Or. en

Amendement 259
Arba Kokalari, Jörgen Warborn

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 – punt iv

Ontwerpresolutie Amendement



AM\1206090NL.docx 7/82 PE652.501v01-00

NL

(iv) milieubescherming en normen in 
verband met klimaatverandering, en de 
bevordering van de doelstellingen van de 
VN inzake duurzame ontwikkeling;

(iv) milieubescherming en normen in 
verband met klimaatverandering, met 
inbegrip van de Overeenkomst van Parijs, 
en de bevordering van de doelstellingen 
van de VN inzake duurzame ontwikkeling;

Or. en

Amendement 260
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 16 – punt v

Ontwerpresolutie Amendement

(v) een hoog niveau van 
consumentenbescherming;

(v) een hoog niveau van bescherming 
en een hoge sanitaire kwaliteit van 
producten in de voedingssector voor 
consumenten;

Or. en

Amendement 261
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 – punt vi bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(vi bis) verantwoord ondernemerschap, 
met inbegrip van maatregelen die gericht 
zijn op de volledige toepassing van de 
leidende beginselen inzake bedrijfsleven 
en mensenrechten van de Verenigde 
Naties;

Or. en
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Amendement 262
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. wijst erop dat deze bepalingen 
ervoor moeten zorgen dat de normen niet 
worden verlaagd, en beide partijen in staat 
moeten stellen hun verbintenissen in de 
loop van de tijd te wijzigen om strengere 
normen vast te stellen of bijkomende 
gebieden op te nemen; benadrukt 
bovendien dat de verbintenissen en 
bepalingen afdwingbaar moeten zijn door 
middel van autonome tijdelijke 
maatregelen, een robuust mechanisme voor 
geschillenbeslechting en rechtsmiddelen, 
met het oog op een dynamische 
afstemming;

17. wijst erop dat deze bepalingen 
ervoor moeten zorgen dat de normen niet 
worden verlaagd, en beide partijen in staat 
moeten stellen hun verbintenissen in de 
loop van de tijd te wijzigen om strengere 
normen vast te stellen of bijkomende 
gebieden op te nemen; benadrukt dat een 
aanpassingsclausule (“ratchet clause”) 
voor toekomstige beschermingsniveaus 
niet volstaat, aangezien die niet voorziet in 
een gelijk speelveld of stimulansen om de 
ambitieniveaus te verhogen en is van 
mening dat indien een van beide partijen 
haar niveau van bescherming in eender 
welk gebied van het gelijk speelveld 
verhoogt, de andere partij ervoor moet 
zorgen dat haar normen en doelstellingen 
ten minste een gelijkwaardig niveau van 
bescherming bieden; benadrukt bovendien 
dat de verbintenissen en bepalingen 
afdwingbaar moeten zijn door middel van 
autonome tijdelijke maatregelen, een 
robuust mechanisme voor 
geschillenbeslechting en rechtsmiddelen, 
met het oog op een dynamische 
afstemming;

Or. en

Amendement 263
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 17
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Ontwerpresolutie Amendement

17. wijst erop dat deze bepalingen 
ervoor moeten zorgen dat de normen niet 
worden verlaagd, en beide partijen in staat 
moeten stellen hun verbintenissen in de 
loop van de tijd te wijzigen om strengere 
normen vast te stellen of bijkomende 
gebieden op te nemen; benadrukt 
bovendien dat de verbintenissen en 
bepalingen afdwingbaar moeten zijn door 
middel van autonome tijdelijke 
maatregelen, een robuust mechanisme voor 
geschillenbeslechting en rechtsmiddelen, 
met het oog op een dynamische 
afstemming;

17. wijst erop dat deze bepalingen 
ervoor moeten zorgen dat de normen niet 
worden verlaagd, en beide partijen in staat 
moeten stellen hun verbintenissen in de 
loop van de tijd te wijzigen om strengere 
normen vast te stellen of bijkomende 
gebieden op te nemen; benadrukt 
bovendien dat de verbintenissen en 
bepalingen afdwingbaar moeten zijn door 
middel van autonome tijdelijke 
maatregelen, een robuust mechanisme voor 
geschillenbeslechting en rechtsmiddelen, 
om de Unie in staat te stellen als laatste 
redmiddel sancties te treffen op alle 
bestreken gebieden, onder meer in 
verband met duurzame ontwikkeling, met 
het oog op een dynamische afstemming;

Or. en

Amendement 264
Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, Miapetra Kumpula-
Natri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. wijst erop dat deze bepalingen 
ervoor moeten zorgen dat de normen niet 
worden verlaagd, en beide partijen in staat 
moeten stellen hun verbintenissen in de 
loop van de tijd te wijzigen om strengere 
normen vast te stellen of bijkomende 
gebieden op te nemen; benadrukt 
bovendien dat de verbintenissen en 
bepalingen afdwingbaar moeten zijn door 
middel van autonome tijdelijke 
maatregelen, een robuust mechanisme voor 
geschillenbeslechting en rechtsmiddelen, 
met het oog op een dynamische 
afstemming;

17. wijst erop dat deze bepalingen 
ervoor moeten zorgen dat de normen niet 
worden verlaagd, en beide partijen in staat 
moeten stellen hun verbintenissen in de 
loop van de tijd te wijzigen om strengere 
normen vast te stellen of bijkomende 
gebieden op te nemen, met volledige 
inachtneming van het evenredigheids- en 
het noodzakelijkheidsbeginsel; benadrukt 
bovendien dat de verbintenissen en 
bepalingen afdwingbaar moeten zijn door 
middel van autonome tijdelijke 
maatregelen, een robuust mechanisme voor 
geschillenbeslechting en rechtsmiddelen, 
met het oog op een dynamische 
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afstemming;

Or. en

Amendement 265
Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi, Raffaele Fitto, Nicola Procaccini, Raffaele 
Stancanelli, Mazaly Aguilar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. wijst erop dat deze bepalingen 
ervoor moeten zorgen dat de normen niet 
worden verlaagd, en beide partijen in staat 
moeten stellen hun verbintenissen in de 
loop van de tijd te wijzigen om strengere 
normen vast te stellen of bijkomende 
gebieden op te nemen; benadrukt 
bovendien dat de verbintenissen en 
bepalingen afdwingbaar moeten zijn door 
middel van autonome tijdelijke 
maatregelen, een robuust mechanisme voor 
geschillenbeslechting en rechtsmiddelen, 
met het oog op een dynamische 
afstemming;

17. wijst erop dat deze bepalingen 
ervoor moeten zorgen dat de normen niet 
worden verlaagd, en beide partijen in staat 
moeten stellen hun verbintenissen in de 
loop van de tijd te wijzigen om strengere 
normen vast te stellen of bijkomende 
gebieden op te nemen, met volledige 
eerbiediging van het evenredigheids- en 
het noodzakelijkheidsbeginsel; benadrukt 
bovendien dat de verbintenissen en 
bepalingen afdwingbaar moeten zijn door 
middel van autonome tijdelijke 
maatregelen, een robuust mechanisme voor 
geschillenbeslechting en rechtsmiddelen, 
met het oog op een dynamische 
afstemming;

Or. en

Amendement 266
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. wijst erop dat deze bepalingen 
ervoor moeten zorgen dat de normen niet 
worden verlaagd, en beide partijen in staat 
moeten stellen hun verbintenissen in de 
loop van de tijd te wijzigen om strengere 

17. wijst erop dat deze bepalingen 
ervoor moeten zorgen dat de normen niet 
worden verlaagd, en beide partijen in staat 
moeten stellen hun verbintenissen in de 
loop van de tijd te wijzigen om strengere 
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normen vast te stellen of bijkomende 
gebieden op te nemen; benadrukt 
bovendien dat de verbintenissen en 
bepalingen afdwingbaar moeten zijn door 
middel van autonome tijdelijke 
maatregelen, een robuust mechanisme voor 
geschillenbeslechting en rechtsmiddelen, 
met het oog op een dynamische 
afstemming;

normen vast te stellen of bijkomende 
gebieden op te nemen; benadrukt 
bovendien dat de verbintenissen en 
bepalingen afdwingbaar moeten zijn door 
middel van autonome tijdelijke 
maatregelen, een robuust mechanisme voor 
geschillenbeslechting, rechtsmiddelen en 
mogelijke sancties, met het oog op een 
dynamische afstemming;

Or. en

Amendement 267
Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, Miapetra Kumpula-
Natri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. benadrukt dat het noodzakelijk is 
passende risicobeheersmaatregelen te 
treffen ter voorkoming van fraude of 
ontduikingspraktijken met betrekking tot 
invoer in de EU van goederen die 
onderworpen zijn aan 
handelsbeschermende maatregelen, onder 
meer in het kader van de uitvoering van 
het Protocol inzake Ierland en Noord-
Ierland;

Or. en

Amendement 268
Marek Belka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is er stellig van overtuigd dat het 
VK zich moet houden aan de zich 
ontwikkelende normen op het gebied van 

18. is er stellig van overtuigd dat het 
VK zich moet houden aan de zich binnen 
het acquis van de Unie en wereldwijd 
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belasting en antiwitwaswetgeving binnen 
het acquis van de Unie, met inbegrip van 
fiscale transparantie, de uitwisseling van 
informatie in belastingzaken en 
maatregelen tegen belastingontwijking, en 
dat het de situaties moet aanpakken van 
zijn overzeese gebieden, de zones die 
onder zijn soevereiniteit vallen en zijn 
direct van de Kroon afhankelijke gebieden, 
en het feit dat deze de EU-criteria inzake 
goed bestuur en de EU-vereisten inzake 
transparantie niet naleven;

ontwikkelende normen op het gebied van 
belasting en antiwitwaswetgeving, met 
inbegrip van fiscale transparantie, de 
uitwisseling van informatie in 
belastingzaken en maatregelen tegen 
belastingontwijking, en dat het, om een 
vruchtbare en op vertrouwen gebaseerde 
wederzijdse samenwerking te garanderen, 
de situaties moet aanpakken van zijn 
overzeese gebieden, de zones die onder 
zijn soevereiniteit vallen en zijn direct van 
de Kroon afhankelijke gebieden, en het feit 
dat deze de EU-criteria inzake goed 
bestuur en de EU-vereisten inzake 
transparantie niet naleven; herinnert in dit 
verband aan de bestaande EU-lijst van 
derde landen met strategische 
tekortkomingen in hun kaders voor de 
bestrijding van het witwassen van geld en 
de financiering van terrorisme, alsmede 
de EU-lijst van jurisdicties die niet-
coöperatief zijn op belastinggebied;

Or. en

Amendement 269
Nacho Sánchez Amor, Inma Rodríguez-Piñero, Javi López, Javier Moreno Sánchez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is er stellig van overtuigd dat het 
VK zich moet houden aan de zich 
ontwikkelende normen op het gebied van 
belasting en antiwitwaswetgeving binnen 
het acquis van de Unie, met inbegrip van 
fiscale transparantie, de uitwisseling van 
informatie in belastingzaken en 
maatregelen tegen belastingontwijking, en 
dat het de situaties moet aanpakken van 
zijn overzeese gebieden, de zones die 
onder zijn soevereiniteit vallen en zijn 
direct van de Kroon afhankelijke gebieden, 
en het feit dat deze de EU-criteria inzake 
goed bestuur en de EU-vereisten inzake 

18. is er stellig van overtuigd dat het 
VK zich moet houden aan de zich 
ontwikkelende normen op het gebied van 
belasting en antiwitwaswetgeving binnen 
het acquis van de Unie, met inbegrip van 
fiscale transparantie, de uitwisseling van 
informatie in belastingzaken en 
maatregelen tegen belastingontwijking, en 
dat het de situaties moet aanpakken van 
zijn overzeese gebieden, de zones die 
onder zijn soevereiniteit vallen en zijn 
direct van de Kroon afhankelijke gebieden, 
en het feit dat deze de EU-criteria inzake 
goed bestuur en de EU-vereisten inzake 



AM\1206090NL.docx 13/82 PE652.501v01-00

NL

transparantie niet naleven; transparantie niet naleven; herinnert in 
verband met het grondgebied Gibraltar 
aan de onderhandelingsrichtsnoeren en 
de bepalingen die zijn geformuleerd in de 
ontwerpwettekst van de EU;

Or. en

Amendement 270
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is er stellig van overtuigd dat het 
VK zich moet houden aan de zich 
ontwikkelende normen op het gebied van 
belasting en antiwitwaswetgeving binnen 
het acquis van de Unie, met inbegrip van 
fiscale transparantie, de uitwisseling van 
informatie in belastingzaken en 
maatregelen tegen belastingontwijking, en 
dat het de situaties moet aanpakken van 
zijn overzeese gebieden, de zones die 
onder zijn soevereiniteit vallen en zijn 
direct van de Kroon afhankelijke gebieden, 
en het feit dat deze de EU-criteria inzake 
goed bestuur en de EU-vereisten inzake 
transparantie niet naleven;

18. is er stellig van overtuigd dat het 
VK zich moet houden aan de zich 
ontwikkelende normen op het gebied van 
belasting en antiwitwaswetgeving binnen 
het acquis van de Unie, met inbegrip van 
fiscale transparantie, de uitwisseling van 
informatie in belastingzaken en 
maatregelen tegen belastingontwijking, en 
dat het de situaties moet aanpakken van 
zijn overzeese gebieden, de zones die 
onder zijn soevereiniteit vallen en zijn 
direct van de Kroon afhankelijke gebieden, 
en het feit dat deze de EU-criteria inzake 
goed bestuur en de EU-vereisten inzake 
transparantie niet naleven; herinnert in 
verband met het grondgebied Gibraltar 
aan de onderhandelingsrichtsnoeren en 
de bepalingen die zijn geformuleerd in de 
ontwerpwettekst van de Unie;

Or. en

Amendement 271
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
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is er stellig van overtuigd dat het 
VK zich moet houden aan de zich 
ontwikkelende normen op het gebied van 
belasting en antiwitwaswetgeving binnen 
het acquis van de Unie, met inbegrip van 
fiscale transparantie, de uitwisseling van 
informatie in belastingzaken en 
maatregelen tegen belastingontwijking, en 
dat het de situaties moet aanpakken van 
zijn overzeese gebieden, de zones die 
onder zijn soevereiniteit vallen en zijn 
direct van de Kroon afhankelijke gebieden, 
en het feit dat deze de EU-criteria inzake 
goed bestuur en de EU-vereisten inzake 
transparantie niet naleven;

18. is er stellig van overtuigd dat het 
VK zich moet houden aan de zich 
ontwikkelende normen op het gebied van 
belasting, antiwitwaswetgeving en 
wetgeving ter bestrijding van de 
financiering van terrorisme binnen het 
acquis van de Unie, met inbegrip van 
fiscale transparantie, de uitwisseling van 
informatie in belastingzaken en 
maatregelen tegen belastingontwijking, en 
dat het de situaties moet aanpakken van 
zijn overzeese gebieden, de zones die 
onder zijn soevereiniteit vallen en zijn 
direct van de Kroon afhankelijke gebieden, 
en het feit dat deze de EU-criteria inzake 
goed bestuur en de EU-vereisten inzake 
transparantie niet naleven;

Or. en

Amendement 272
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is er stellig van overtuigd dat het 
VK zich moet houden aan de zich 
ontwikkelende normen op het gebied van 
belasting en antiwitwaswetgeving binnen 
het acquis van de Unie, met inbegrip van 
fiscale transparantie, de uitwisseling van 
informatie in belastingzaken en 
maatregelen tegen belastingontwijking, en 
dat het de situaties moet aanpakken van 
zijn overzeese gebieden, de zones die 
onder zijn soevereiniteit vallen en zijn 
direct van de Kroon afhankelijke gebieden, 
en het feit dat deze de EU-criteria inzake 
goed bestuur en de EU-vereisten inzake 

18. is er stellig van overtuigd dat het 
VK zich moet houden aan de zich 
ontwikkelende normen op het gebied van 
belasting en antiwitwaswetgeving en 
wetgeving ter bestrijding van de 
financiering van terrorisme binnen het 
acquis van de Unie, met inbegrip van 
fiscale transparantie, de uitwisseling van 
informatie in belastingzaken en 
maatregelen tegen belastingontwijking, en 
dat het de situaties moet aanpakken van 
zijn overzeese gebieden, de zones die 
onder zijn soevereiniteit vallen en zijn 
direct van de Kroon afhankelijke gebieden, 
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transparantie niet naleven; en het feit dat deze de EU-criteria inzake 
goed bestuur en de EU-vereisten inzake 
transparantie niet naleven;

Or. en

Amendement 273
Javier Nart, Nathalie Loiseau, Jérémy Decerle, Liesje Schreinemacher, Hilde Vautmans, 
Marie-Pierre Vedrenne

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. beklemtoont dat het Verenigd 
Koninkrijk, in overeenstemming met de 
vijfde antiwitwasrichtlijn (Richtlijn (EU) 
2015/849 van het Europees Parlement en 
de Raad) en de aanbeveling van het 
Europees Parlement aan de Raad, de 
Commissie en de vicevoorzitter van de 
Commissie/hoge vertegenwoordiger van 
de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid inzake de drooglegging 
van inkomstenbronnen voor jihadi’s – 
bestrijding van de financiering van 
terrorisme (2017/2203(INI)) van 26 
februari 2018, de wetgeving ter bestrijding 
van het witwassen en de financiering van 
terrorisme die in de richtlijn is 
opgenomen volledig moet uitvoeren, ook 
latere versies en verfijningen ervan, met 
name op het gebied van fiscale 
transparantie, de uitwisseling van 
informatie en maatregelen ter bestrijding 
van belastingontduiking, en dat het 
Verenigd Koninkrijk die wetgeving moet 
uitvoeren en afdwingen in zijn overzeese 
gebieden, de zones die onder zijn 
soevereiniteit vallen, zijn direct van de 
Kroon afhankelijke gebieden en in de 
gebieden die onder zijn bevoegdheid of 
jurisdictie vallen.
is voorts van mening dat het Verenigd 
Koninkrijk, met het oog op de bestrijding 
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van het witwassen en de financiering van 
terrorisme, informatie moet uitwisselen 
met de inlichtingendiensten van de Unie 
en van de lidstaten zodat het mogelijk is 
de eigenaars van virtuele valuta, 
overdrachten en trustbetalingen te 
identificeren en de oorsprong en 
ontvangers van Hawala of soortgelijke 
overdrachten op te sporen, en hen op te 
nemen in de normen voor transparantie 
die noodzakelijk zijn voor een billijke 
belastingheffing;

Or. en

Amendement 274
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. herhaalt de noodzaak om hoge 
normen en een gelijk speelveld te 
handhaven op het gebied van 
geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, 
voedselveiligheid en etikettering, evenals 
beleidsmaatregelen en normen op 
veterinair, fytosanitair en milieugebied;

19. herhaalt de noodzaak om hoge 
normen en een gelijk speelveld te 
handhaven op het gebied van 
geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, 
voedselveiligheid en etikettering, evenals 
beleidsmaatregelen en normen op 
veterinair, fytosanitair en milieugebied; 
benadrukt met name dat het belangrijk is 
dat het Verenigd Koninkrijk op 
dynamische wijze afgestemd blijft op de 
wetgeving inzake farmaceutische 
producten, medische hulpmiddelen en de 
veiligheid van chemische stoffen, met 
inbegrip van hormoonontregelende 
chemische stoffen en Reach, om er met 
name voor te zorgen dat Britse 
ondernemingen toegang blijven hebben 
tot de eengemaakte markt;

Or. en
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Amendement 275
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. herhaalt de noodzaak om hoge 
normen en een gelijk speelveld te 
handhaven op het gebied van 
geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, 
voedselveiligheid en etikettering, evenals 
beleidsmaatregelen en normen op 
veterinair, fytosanitair en milieugebied;

19. herhaalt de noodzaak om hoge 
normen, duidelijke traceerbaarheid en een 
gelijk speelveld te handhaven op het 
gebied van geneesmiddelen, medische 
hulpmiddelen, voedselveiligheid en 
etikettering, evenals beleidsmaatregelen en 
normen op veterinair, fytosanitair en 
milieugebied;

Or. en

Amendement 276
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 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. herhaalt de noodzaak om hoge 
normen en een gelijk speelveld te 
handhaven op het gebied van 
geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, 
voedselveiligheid en etikettering, evenals 
beleidsmaatregelen en normen op 
veterinair, fytosanitair en milieugebied;

19. herhaalt de noodzaak om hoge 
normen en een gelijk speelveld te 
handhaven op het gebied van 
geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, 
voedselveiligheid en etikettering, en 
dierenwelzijn evenals beleidsmaatregelen 
en normen op veterinair, fytosanitair en 
milieugebied;

Or. en

Amendement 277
Maria Arena, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. is er vast van overtuigd dat 
verbintenissen en bepalingen die een 
gelijk speelveld garanderen op het gebied 
van milieu, mensenrechten en duurzame 
ontwikkeling afdwingbaar moeten worden 
gemaakt door het hoofdstuk over handel 
en duurzame ontwikkeling van de 
toekomstige vrijhandelsovereenkomst 
tussen de EU en het VK op te nemen in 
het mechanisme voor de beslechting van 
geschillen tussen staten;

Or. en

Amendement 278
Jytte Guteland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. benadrukt dat het belangrijk is de 
bestrijding van de klimaatverandering 
conform de 1,5 °C-doelstelling van de 
Overeenkomst van Parijs in het hoofdstuk 
“Gelijk speelveld en duurzaamheid” van 
de overeenkomst te behouden;

Or. en

Amendement 279
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 quater. wijst erop dat het 
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belangrijk is dat beide partijen hun 
streefcijfers voor 2030 optrekken als een 
noodzakelijke stap in de richting van hun 
streven naar decarbonisatie tegen 2050; is 
van mening dat het Verenigd Koninkrijk 
zich volledig moet aansluiten bij het 
huidige en toekomstige beleidskader van 
de EU inzake klimaat, met inbegrip van 
de herziene streefcijfers voor 2030, de 
streefcijfers voor 2040 en de trajecten 
voor het bereiken van klimaatneutraliteit 
tegen 2050, alsook bij de verbintenissen 
die zijn aangegaan in het kader van de 
Overeenkomst van Parijs;

Or. en

Amendement 280
Maria Arena, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 ter. verzoekt de Commissie te 
waarborgen dat bestaande en toekomstige 
beginselen en instrumenten in het kader 
van het sociale, milieu- en klimaatbeleid 
van de EU (bijvoorbeeld 
antidumpingmaatregelen, het Europees 
industrieel beleid, wetgeving in verband 
met de zorgvuldigheidsplicht, de EU- 
taxonomie voor duurzame investeringen, 
het beginsel “geen schade berokkenen”, 
het mechanisme voor koolstofcorrectie 
aan de grens, bekendmakingen in 
verband met duurzaamheid in de 
financiëledienstensector) niet juridisch 
kunnen worden betwist in het kader van 
de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU 
en het VK noch in andere toekomstige 
handelsovereenkomsten;

Or. en
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Amendement 281
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 ter. is ingenomen met de vaste 
verbintenis van het Verenigd Koninkrijk 
om de klimaatverandering te bestrijden 
met volledige eerbiediging van de 
doelstellingen van de Overeenkomst van 
Parijs; benadrukt het belang van 
consulaire samenwerking tussen de EU 
en het Verenigd Koninkrijk om deze 
verbintenissen te versterken en uit te 
voeren; herhaalt dat ambitieuze klimaat- 
en milieubeleidsdoelstellingen overal ter 
wereld onder druk staan en dringt er bij 
het VK en de EU op aan om samen te 
werken aan de verwezenlijking van deze 
mondiale verbintenissen; is van mening 
dat dergelijke wederzijds voordelige 
samenwerking systematisch en 
onafgebroken moet verlopen en deel moet 
uitmaken van het eerder genoemde kader 
voor het buitenlands beleid;

Or. en

Amendement 282
Jytte Guteland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

31 bis. wijst erop dat de EU en het VK 
moeten blijven samenwerken op het 
gebied van klimaatdiplomatie; acht het 
van belang voor de EU en het VK dat zij 
inspanningen blijven leveren om samen te 
werken aan mondiale klimaatactie; 
beklemtoont dat de klimaatverandering 
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vaak nieuwe onstabiele omstandigheden 
en conflicten kan veroorzaken of 
bestaande conflicten kan verergeren, en 
bestaande ongelijkheid kan vergroten of 
nieuwe ongelijkheid kan creëren, ten 
gevolge van de schaarsheid van 
hulpbronnen, het gebrek aan 
economische kansen, het verlies van 
grond door de stijging van de zeespiegel of 
langdurige droogte, een kwetsbare 
governancestructuur, een ontoereikende 
water- en voedselvoorraad en een 
verslechtering van de 
levensomstandigheden;

Or. en

Amendement 283
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. erkent dat gendergelijkheid een 
eerste voorwaarde is om doeltreffend te 
kunnen omgaan met de 
klimaatuitdagingen; herinnert eraan dat 
betekenisvolle en gelijke deelname van 
vrouwen aan besluitvormingsorganen en 
het klimaatbeleid en de klimaatactie op 
EU-, nationaal en lokaal niveau van 
cruciaal belang is voor de verwezenlijking 
van de klimaatdoelstellingen voor de 
lange termijn in het kader van de 
toekomstige overeenkomst tussen het VK 
en de EU;

Or. en

Amendement 284
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 24 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 ter. verzoekt de Europese Unie het 
gendereffect op de toekomstige 
handelsovereenkomst tussen het VK en de 
EU te onderzoeken; pleit voor de opname 
van effectieve clausules en 
sanctiemechanismen om te komen tot 
gendergelijkheid en de rechten en 
zeggenschap van vrouwen te garanderen; 
pleit voor de bevordering van beginselen 
van internationaal erkende normen, 
internationale overeenkomsten en 
verdragen van de VN, met name het 
Verdrag van Istanbul, en de 
verbintenissen inzake de rechten van 
meisjes en vrouwen, gendergelijkheid, 
gendermainstreaming en de inspraak van 
vrouwen in deze overeenkomsten, op 
grond van de verklaring en het 
actieprogramma van Peking, de SDG’s, 
het CEDAW en de fundamentele ILO-
verdragen; verzoekt de EU en het VK het 
gendereffect van het handelsbeleid van de 
EU en de toekomstige overeenkomst 
tussen het VK en de EU op te nemen in ex 
ante en ex post effectbeoordelingen en 
ervoor te zorgen dat de 
handelsovereenkomst bestaande 
ongelijkheden niet verergert en geen 
nieuwe ongelijkheden creëert;

Or. en

Amendement 285
Traian Băsescu

Ontwerpresolutie
Subkopje 1 (nieuw) en paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Verkeer van personen
benadrukt de noodzaak om te voorzien in 
een hoofdstuk over het verkeer van 
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personen op basis van de beginselen van 
wederkerigheid en non-discriminatie 
tussen lidstaten en gelijke behandeling 
voor alle burgers van de Unie, en om de 
coördinatie van socialezekerheidsstelsels 
te waarborgen; wijst erop dat korte 
bezoeken moeten worden vrijgesteld van 
visumplicht en er moeten wederzijds 
voordelige regelingen voor langdurige 
verblijven van studenten, onderzoekers en 
jongeren worden vastgesteld;

Or. ro

Amendement 286
Vladimír Bilčík

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. dringt erop aan de burgerrechten 
die gegarandeerd worden in het kader van 
het terugtrekkingsakkoord, zowel voor 
EU-burgers als voor burgers van het VK, 
en voor hun gezin, volledig te eerbiedigen 
en toe te passen; pleit voor een ambitieuze 
mobiliteitsregeling voor de burgers; 
onderstreept dat mobiliteitsregelingen 
niet-discriminerend en volledig 
wederkerig moeten zijn;

Or. en

Amendement 287
Jytte Guteland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. onderstreept dat pandemieën en 
epidemieën sterkere mondiale 
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samenwerking vereisen; verzoekt de EU 
en het VK derhalve om in de toekomst 
nauw te blijven samenwerken aan de 
ontwikkeling van geneesmiddelen en 
vaccins ter bestrijding van COVID-19 en 
aan de aanpak van noodsituaties en 
ziektebestrijding;

Or. en

Amendement 288
Nathalie Loiseau, Arnaud Danjean, Petras Auštrevičius, Sven Mikser, David McAllister, 
Witold Jan Waszczykowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. betreurt het dat in de op 27 februari 
gepubliceerde 
onderhandelingsdoelstellingen van het VK 
wordt verklaard dat het buitenlands beleid 
zal worden bepaald in het kader van een 
bredere vriendschappelijke dialoog en 
samenwerking tussen het Verenigd 
Koninkrijk en de EU;

20. neemt kennis van het feit dat in de 
op 27 februari gepubliceerde 
onderhandelingsdoelstellingen van het VK 
wordt verklaard dat het buitenlands beleid 
uitsluitend zal worden bepaald in het kader 
van een bredere vriendschappelijke dialoog 
en samenwerking tussen het Verenigd 
Koninkrijk en de EU; neemt kennis van 
het feit dat het Verenigd Koninkrijk geen 
ambitie toont wat betreft de betrekkingen 
met de EU op het gebied van buitenlands 
beleid, veiligheid en defensie aangezien 
deze gebieden uitdrukkelijk niet onder het 
Britse mandaat vielen en daarom geen 
deel uitmaken van de onderhandelingen 
over de toekomstige betrekkingen;

Or. en

Amendement 289
Nacho Sánchez Amor, Inma Rodríguez-Piñero, Javi López, Javier Moreno Sánchez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20
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Ontwerpresolutie Amendement

20. betreurt het dat in de op 27 februari 
gepubliceerde 
onderhandelingsdoelstellingen van het VK 
wordt verklaard dat het buitenlands beleid 
zal worden bepaald in het kader van een 
bredere vriendschappelijke dialoog en 
samenwerking tussen het Verenigd 
Koninkrijk en de EU;

20. betreurt het dat in de op 27 februari 
gepubliceerde 
onderhandelingsdoelstellingen van het VK 
wordt verklaard dat het buitenlands beleid 
zal worden bepaald in het kader van een 
bredere vriendschappelijke dialoog en 
samenwerking tussen het Verenigd 
Koninkrijk en de EU, en dat dit 
belangrijke gebied wordt gedegradeerd tot 
een niet geïnstitutionaliseerde relatie die 
in een later stadium zal worden 
overeengekomen;

Or. en

Amendement 290
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Anna Bonfrisco, 
Susanna Ceccardi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. betreurt het dat in de op 27 februari 
gepubliceerde 
onderhandelingsdoelstellingen van het VK 
wordt verklaard dat het buitenlands beleid 
zal worden bepaald in het kader van een 
bredere vriendschappelijke dialoog en 
samenwerking tussen het Verenigd 
Koninkrijk en de EU;

20. neemt nota van het feit dat in de op 
27 februari gepubliceerde 
onderhandelingsdoelstellingen van het VK 
wordt verklaard dat het buitenlands beleid 
zal worden bepaald in het kader van een 
bredere vriendschappelijke dialoog en 
samenwerking tussen het Verenigd 
Koninkrijk en de EU;

Or. fr

Amendement 291
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20
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Ontwerpresolutie Amendement

20. betreurt het dat in de op 27 februari 
gepubliceerde 
onderhandelingsdoelstellingen van het VK 
wordt verklaard dat het buitenlands beleid 
zal worden bepaald in het kader van een 
bredere vriendschappelijke dialoog en 
samenwerking tussen het Verenigd 
Koninkrijk en de EU;

20. betreurt het dat in de op 27 februari 
gepubliceerde 
onderhandelingsdoelstellingen van het VK 
wordt verklaard dat het buitenlands beleid 
louter zal worden bepaald in het kader van 
een bredere vriendschappelijke dialoog en 
samenwerking tussen het Verenigd 
Koninkrijk en de EU;

Or. en

Amendement 292
Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Lukas Mandl, David McAllister, Witold Jan 
Waszczykowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. wijst op het feit dat tijdens de 
COVID-19-pandemie het belang van 
militaire capaciteit en middelen is 
gebleken, aangezien de Europese 
strijdkrachten een cruciale rol spelen in 
de ondersteuning van civiele 
inspanningen om de pandemie onder 
controle te krijgen terwijl ze hun 
kerntaken vervullen; beklemtoont dat deze 
pandemie het belang heeft aangetoond 
van strategische autonomie van de EU en 
van Europese samenwerking op het 
gebied van defensie om de Europese 
bevolking in noodsituaties te beschermen 
en de weerbaarheid van de lidstaten te 
bevorderen; is van mening dat er 
mechanismen moeten worden vastgesteld 
die snelle samenwerking tussen de Unie 
en het Verenigd Koninkrijk mogelijk 
maken wanneer zich in de toekomst 
crisissen van een soortgelijke aard en 
omvang voordoen; is van mening dat uit 
de COVID-19-pandemie lessen kunnen 
worden geleerd en dat de Europese 
militaire gezondheidsdiensten daartoe een 
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netwerk voor informatie-uitwisseling en 
ondersteuning moeten opzetten om brede 
Europese weerbaarheid in nood- en 
crisissituaties te bevorderen; is van 
mening dat de deelname van het VK aan 
een dergelijk toekomstig Europees militair 
medisch netwerk, in voorkomend geval, 
voor beide partijen voordelig zou zijn;

Or. en

Amendement 293
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 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. herinnert eraan dat dit in strijd is 
met de bepalingen van de politieke 
verklaring, die een onderdeel bevat dat 
specifiek gewijd is aan het toekomstige 
veiligheidspartnerschap tussen de EU en 
het VK, en waarmee het VK heeft 
ingestemd;

21. herinnert eraan dat dit in strijd is 
met de bepalingen van de politieke 
verklaring, die een ambitieus, breed, 
diepgaand en flexibel partnerschap op het 
gebied van buitenlands beleid, veiligheid 
en defensie beoogt en een onderdeel bevat 
dat specifiek gewijd is aan het toekomstige 
veiligheidspartnerschap tussen de EU en 
het VK, en waarmee het VK heeft 
ingestemd;

Or. en

Amendement 294
Anna Fotyga, Geert Bourgeois, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Raffaele Fitto, 
Hermann Tertsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement
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21. herinnert eraan dat dit in strijd is 
met de bepalingen van de politieke 
verklaring, die een onderdeel bevat dat 
specifiek gewijd is aan het toekomstige 
veiligheidspartnerschap tussen de EU en 
het VK, en waarmee het VK heeft 
ingestemd;

21. herinnert eraan dat dit in strijd is 
met de bepalingen van de politieke 
verklaring, die pleit voor de 
totstandkoming van een breed, 
alomvattend en evenwichtig toekomstig 
veiligheidspartnerschap tussen de EU en 
het VK, en waarmee het VK heeft 
ingestemd;

Or. en

Amendement 295
Vladimír Bilčík

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. herinnert eraan dat dit in strijd is 
met de bepalingen van de politieke 
verklaring, die een onderdeel bevat dat 
specifiek gewijd is aan het toekomstige 
veiligheidspartnerschap tussen de EU en 
het VK, en waarmee het VK heeft 
ingestemd;

21. betreurt dat dit in strijd is met de 
bepalingen van de politieke verklaring, die 
een onderdeel bevat dat specifiek gewijd is 
aan het toekomstige 
veiligheidspartnerschap tussen de EU en 
het VK, en waarmee het VK heeft 
ingestemd;

Or. en

Amendement 296
Anna Fotyga, Geert Bourgeois, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Charlie Weimers, 
Raffaele Fitto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. herinnert aan het belang van de 
militaire, inlichtingen- en diplomatieke 
diensten van het VK en aan de 
inspanningen van het VK voor de 
Europese veiligheid; vraagt het VK, de 
EU en de lidstaten, met het oog op de 
internationale vrede en veiligheid, de 
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veiligheid van Europa en van de burgers, 
onder meer via de NAVO solide en nauwe 
betrekkingen te onderhouden op het 
gebied van veiligheid en defensie om 
vraagstukken te behandelen die hen 
zorgen baren;

Or. en

Amendement 297
Nathalie Loiseau, Arnaud Danjean, Petras Auštrevičius, Sven Mikser, Lukas Mandl, 
David McAllister

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. herinnert aan het standpunt van de 
EU dat buitenlands beleid, veiligheid en 
defensie deel moeten uitmaken van een 
brede overeenkomst die de toekomstige 
betrekkingen tussen de EU en het VK 
regelt;

22. herinnert aan het standpunt van de 
EU dat buitenlands beleid, veiligheid en 
defensie deel moeten uitmaken van een 
brede overeenkomst die de toekomstige 
betrekkingen tussen de EU en het VK 
regelt; onderstreept dat het belangrijk is 
de autonomie van de besluitvorming van 
de EU als algemeen beginsel dat van 
bijzondere waarde is op het gebied van 
veiligheid en defensie te beschermen;

Or. en

Amendement 298
Nicolae Ştefănuță

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. herinnert aan het standpunt van de 
EU dat buitenlands beleid, veiligheid en 
defensie deel moeten uitmaken van een 
brede overeenkomst die de toekomstige 
betrekkingen tussen de EU en het VK 
regelt;

22. herinnert aan het standpunt van de 
EU dat buitenlands beleid, veiligheid en 
defensie deel moeten uitmaken van een 
brede overeenkomst die de toekomstige 
betrekkingen tussen de EU en het VK 
regelt, aangezien de EU en het VK 
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dezelfde strategische omgeving delen en 
blootgesteld zijn aan dezelfde 
bedreigingen van hun vrede en veiligheid;

Or. en

Amendement 299
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. betreurt het feit dat het Verenigd 
Koninkrijk geen ambitie toont wat betreft 
de betrekkingen met de EU op het gebied 
van buitenlands beleid, veiligheid en 
defensie en dat deze gebieden 
uitdrukkelijk niet onder het Britse 
mandaat vielen en daarom geen deel 
uitmaken van de elf 
onderhandelingstafels;

Schrappen

Or. fr

Amendement 300
Nicolae Ştefănuță

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. betreurt het feit dat het Verenigd 
Koninkrijk geen ambitie toont wat betreft 
de betrekkingen met de EU op het gebied 
van buitenlands beleid, veiligheid en 
defensie en dat deze gebieden uitdrukkelijk 
niet onder het Britse mandaat vielen en 
daarom geen deel uitmaken van de elf 
onderhandelingstafels;

23. betreurt het feit dat het Verenigd 
Koninkrijk geen ambitie toont wat betreft 
de betrekkingen met de EU op het gebied 
van buitenlands beleid, veiligheid en 
defensie en dat deze gebieden uitdrukkelijk 
niet onder het Britse mandaat vielen en 
daarom geen deel uitmaken van de elf 
onderhandelingstafels; beklemtoont dat het 
ontbreken van samenwerking tussen de 
EU en het VK in een voortdurend 
onstabiele wereld zou betekenen dat de 
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veiligheidsrisico’s toenemen;

Or. en

Amendement 301
Urmas Paet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. betreurt het feit dat het Verenigd 
Koninkrijk geen ambitie toont wat betreft 
de betrekkingen met de EU op het gebied 
van buitenlands beleid, veiligheid en 
defensie en dat deze gebieden uitdrukkelijk 
niet onder het Britse mandaat vielen en 
daarom geen deel uitmaken van de elf 
onderhandelingstafels;

23. betreurt het feit dat het Verenigd 
Koninkrijk geen ambitie toont wat betreft 
de betrekkingen met de EU op het gebied 
van buitenlands beleid, veiligheid en 
defensie en dat deze gebieden uitdrukkelijk 
niet onder het Britse mandaat vielen en 
daarom geen deel uitmaken van de elf 
onderhandelingstafels; onderstreept dat 
samenwerking met het VK op het gebied 
van buitenlands beleid en veiligheid zowel 
belangrijk is voor de EU als voor het VK;

Or. en

Amendement 302
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. betreurt het feit dat het Verenigd 
Koninkrijk geen ambitie toont wat betreft 
de betrekkingen met de EU op het gebied 
van buitenlands beleid, veiligheid en 
defensie en dat deze gebieden uitdrukkelijk 
niet onder het Britse mandaat vielen en 
daarom geen deel uitmaken van de elf 
onderhandelingstafels;

23. betreurt het feit dat het Verenigd 
Koninkrijk zich terughoudend opstelt wat 
betreft een overeenkomst over diepgaande 
samenwerking met de EU op het gebied 
van buitenlands beleid, vrede, veiligheid en 
defensie en dat deze gebieden uitdrukkelijk 
niet onder het Britse mandaat vielen en 
daarom geen deel uitmaken van de elf 
onderhandelingstafels;
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Or. en

Amendement 303
Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. betreurt het feit dat het Verenigd 
Koninkrijk geen ambitie toont wat betreft 
de betrekkingen met de EU op het gebied 
van buitenlands beleid, veiligheid en 
defensie en dat deze gebieden uitdrukkelijk 
niet onder het Britse mandaat vielen en 
daarom geen deel uitmaken van de elf 
onderhandelingstafels;

23. is er sterk van overtuigd dat het 
Verenigd Koninkrijk wederzijds voordelige 
betrekkingen met de EU dient aan te 
knopen op het gebied van buitenlands 
beleid, veiligheid en defensie en dat deze 
gebieden uitdrukkelijk niet onder het Britse 
mandaat vielen en daarom geen deel 
uitmaken van de elf onderhandelingstafels;

Or. en

Amendement 304
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. herinnert eraan dat de EU en het 
VK beginselen, waarden en belangen delen 
en zich inzetten voor wereldwijde 
welvaart, veiligheid en effectief 
multilateralisme; benadrukt dat het in het 
belang van beide partijen is om een 
ambitieuze, nauwe en duurzame 
samenwerking in stand te houden die de 
veiligheid van Europa en zijn burgers ten 
goede komt en bijdraagt tot mondiale 
stabiliteit, bescherming van de 
mensenrechten en vrede, overeenkomstig 
de doelstellingen en beginselen van artikel 
21 VEU;

24. herinnert eraan dat de EU en het 
VK beginselen, waarden en belangen delen 
en zich inzetten voor wereldwijde 
welvaart, veiligheid en effectief 
multilateralisme; benadrukt dat het in het 
belang van beide partijen is om een 
ambitieuze, nauwe en duurzame 
samenwerking in stand te houden die 
gestoeld is op de bescherming van de 
mensenrechten en vrede, overeenkomstig 
de doelstellingen en beginselen van artikel 
21 VEU, democratie en de rechtsstaat, 
intersectionele en gendergelijkheid, 
ontwapening en non-proliferatie, 
internationale samenwerking op het 
gebied van ontwikkeling en klimaatactie; 
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pleit voor de deelname van 
maatschappelijke organisaties aan het 
ontwerpen en uitvoeren van de 
overeenkomst inzake buitenlands beleid 
tussen de EU en het VK;

Or. en

Amendement 305
Nicolae Ştefănuță

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. herinnert eraan dat de EU en het 
VK beginselen, waarden en belangen delen 
en zich inzetten voor wereldwijde 
welvaart, veiligheid en effectief 
multilateralisme; benadrukt dat het in het 
belang van beide partijen is om een 
ambitieuze, nauwe en duurzame 
samenwerking in stand te houden die de 
veiligheid van Europa en zijn burgers ten 
goede komt en bijdraagt tot mondiale 
stabiliteit, bescherming van de 
mensenrechten en vrede, overeenkomstig 
de doelstellingen en beginselen van artikel 
21 VEU;

24. herinnert eraan dat de EU en het 
VK beginselen, waarden en belangen delen 
en zich inzetten voor wereldwijde 
welvaart, veiligheid en effectief 
multilateralisme; benadrukt dat het in het 
belang van beide partijen is om een 
ambitieuze, nauwe en duurzame, flexibele 
en schaalbare samenwerking in stand te 
houden die de veiligheid van Europa en 
zijn burgers ten goede komt en bijdraagt tot 
mondiale stabiliteit, de bevordering van 
een op regels gebaseerde internationale 
orde, de consolidatie van de democratie, 
de bescherming van de mensenrechten, de 
fundamentele vrijheden en de vrede, 
overeenkomstig de doelstellingen en 
beginselen van artikel 21 VEU, ook via de 
VN en de NAVO, waarbij de soevereiniteit 
van het VK en de autonomie van de EU 
worden geëerbiedigd;

Or. en

Amendement 306
Željana Zovko

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24
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Ontwerpresolutie Amendement

24. herinnert eraan dat de EU en het 
VK beginselen, waarden en belangen delen 
en zich inzetten voor wereldwijde 
welvaart, veiligheid en effectief 
multilateralisme; benadrukt dat het in het 
belang van beide partijen is om een 
ambitieuze, nauwe en duurzame 
samenwerking in stand te houden die de 
veiligheid van Europa en zijn burgers ten 
goede komt en bijdraagt tot mondiale 
stabiliteit, bescherming van de 
mensenrechten en vrede, overeenkomstig 
de doelstellingen en beginselen van artikel 
21 VEU;

24. herinnert eraan dat de EU en het 
VK beginselen, waarden en belangen delen 
en zich inzetten voor wereldwijde 
welvaart, veiligheid en effectief 
multilateralisme; benadrukt dat het in het 
belang van beide partijen is om een 
ambitieuze, nauwe en duurzame 
samenwerking in stand te houden die is 
ingebed in een gemeenschappelijk kader 
inzake het buitenlands en 
veiligheidsbeleid dat een gezamenlijke 
aanpak van de huidige en toekomstige 
gemeenschappelijke uitdagingen biedt, 
dat de veiligheid van Europa en zijn 
burgers ten goede komt en bijdraagt tot 
mondiale stabiliteit, bescherming van de 
mensenrechten en vrede, overeenkomstig 
de doelstellingen en beginselen van artikel 
21 VEU;

Or. en

Amendement 307
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Anna Bonfrisco, 
Susanna Ceccardi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. herinnert eraan dat de EU en het 
VK beginselen, waarden en belangen 
delen en zich inzetten voor wereldwijde 
welvaart, veiligheid en effectief 
multilateralisme; benadrukt dat het in het 
belang van beide partijen is om een 
ambitieuze, nauwe en duurzame 
samenwerking in stand te houden die de 
veiligheid van Europa en zijn burgers ten 
goede komt en bijdraagt tot mondiale 
stabiliteit, bescherming van de 
mensenrechten en vrede, overeenkomstig 
de doelstellingen en beginselen van artikel 
21 VEU;

24. herinnert eraan dat de lidstaten en 
het VK belangen delen en zich inzetten 
voor wereldwijde welvaart, veiligheid en 
effectief multilateralisme; benadrukt dat 
het in het belang van allen is om een 
ambitieuze, nauwe en duurzame 
samenwerking in stand te houden die de 
veiligheid van Europa en zijn burgers ten 
goede komt en bijdraagt tot stabiliteit en 
vrede;
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Or. fr

Amendement 308
Arba Kokalari, Jörgen Warborn

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. herinnert eraan dat de EU en het 
VK beginselen, waarden en belangen delen 
en zich inzetten voor wereldwijde 
welvaart, veiligheid en effectief 
multilateralisme; benadrukt dat het in het 
belang van beide partijen is om een 
ambitieuze, nauwe en duurzame 
samenwerking in stand te houden die de 
veiligheid van Europa en zijn burgers ten 
goede komt en bijdraagt tot mondiale 
stabiliteit, bescherming van de 
mensenrechten en vrede, overeenkomstig 
de doelstellingen en beginselen van artikel 
21 VEU;

24. herinnert eraan dat de EU en het 
VK beginselen, waarden en belangen delen 
en zich inzetten voor wereldwijde 
welvaart, veiligheid en effectief 
multilateralisme; herinnert eraan dat de 
EU en het VK voor gemeenschappelijke 
uitdagingen op het gebied van veiligheid 
staan; benadrukt dat het in het belang van 
beide partijen is om een ambitieuze, nauwe 
en duurzame samenwerking in stand te 
houden die de veiligheid van Europa en 
zijn burgers ten goede komt en bijdraagt tot 
mondiale stabiliteit en stabiliteit in het 
Europese nabuurschap, bescherming van 
de mensenrechten en vrede, 
overeenkomstig de doelstellingen en 
beginselen van artikel 21 VEU;

Or. en

Amendement 309
Nacho Sánchez Amor, Inma Rodríguez-Piñero, Javi López, Javier Moreno Sánchez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. herinnert eraan dat de EU en het 
VK beginselen, waarden en belangen delen 
en zich inzetten voor wereldwijde 
welvaart, veiligheid en effectief 
multilateralisme; benadrukt dat het in het 
belang van beide partijen is om een 
ambitieuze, nauwe en duurzame 

24. herinnert eraan dat de EU en het 
VK beginselen, waarden en belangen delen 
en zich inzetten voor wereldwijde 
welvaart, veiligheid en effectief 
multilateralisme; benadrukt dat het in het 
belang van beide partijen is om een 
ambitieuze, nauwe en duurzame 
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samenwerking in stand te houden die de 
veiligheid van Europa en zijn burgers ten 
goede komt en bijdraagt tot mondiale 
stabiliteit, bescherming van de 
mensenrechten en vrede, overeenkomstig 
de doelstellingen en beginselen van artikel 
21 VEU;

samenwerking in stand te houden die, met 
eerbiediging van de autonomie van de 
Unie, de veiligheid van Europa en zijn 
burgers ten goede komt en bijdraagt tot 
mondiale stabiliteit, bescherming van de 
mensenrechten en vrede, overeenkomstig 
de doelstellingen en beginselen die wij met 
elkaar delen en die, wat de EU betreft, 
zijn vastgesteld in artikel 21 VEU;

Or. en

Amendement 310
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. herinnert eraan dat de EU en het 
VK beginselen, waarden en belangen delen 
en zich inzetten voor wereldwijde 
welvaart, veiligheid en effectief 
multilateralisme; benadrukt dat het in het 
belang van beide partijen is om een 
ambitieuze, nauwe en duurzame 
samenwerking in stand te houden die de 
veiligheid van Europa en zijn burgers ten 
goede komt en bijdraagt tot mondiale 
stabiliteit, bescherming van de 
mensenrechten en vrede, overeenkomstig 
de doelstellingen en beginselen van artikel 
21 VEU;

24. herinnert eraan dat de EU en het 
VK beginselen, waarden en belangen delen 
en zich inzetten voor wereldwijde 
welvaart, veiligheid en effectief 
multilateralisme; benadrukt dat het in het 
belang van beide partijen is om een 
ambitieuze, nauwe en duurzame 
samenwerking in stand te houden die de 
veiligheid van Europa en zijn burgers ten 
goede komt en bijdraagt tot mondiale 
stabiliteit, een op regels gebaseerde 
internationale orde, bescherming van de 
mensenrechten en vrede, overeenkomstig 
de doelstellingen en beginselen van artikel 
21 VEU;

Or. en

Amendement 311
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24
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Ontwerpresolutie Amendement

24. herinnert eraan dat de EU en het 
VK beginselen, waarden en belangen delen 
en zich inzetten voor wereldwijde 
welvaart, veiligheid en effectief 
multilateralisme; benadrukt dat het in het 
belang van beide partijen is om een 
ambitieuze, nauwe en duurzame 
samenwerking in stand te houden die de 
veiligheid van Europa en zijn burgers ten 
goede komt en bijdraagt tot mondiale 
stabiliteit, bescherming van de 
mensenrechten en vrede, overeenkomstig 
de doelstellingen en beginselen van artikel 
21 VEU;

24. herinnert eraan dat de EU en het 
VK beginselen, waarden en belangen delen 
en zich inzetten voor wereldwijde 
welvaart, veiligheid en effectief 
multilateralisme; benadrukt dat het in het 
belang van beide partijen is om een 
ambitieuze, nauwe en duurzame 
samenwerking in stand te houden die de 
veiligheid van Europa en zijn burgers ten 
goede komt en bijdraagt tot mondiale 
stabiliteit, bescherming van de 
mensenrechten en vrede, overeenkomstig 
de doelstellingen en beginselen van artikel 
21 VEU en het Handvest van de 
Verenigde Naties;

Or. en

Amendement 312
Vladimír Bilčík

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. herinnert eraan dat de EU en het 
VK beginselen, waarden en belangen delen 
en zich inzetten voor wereldwijde 
welvaart, veiligheid en effectief 
multilateralisme; benadrukt dat het in het 
belang van beide partijen is om een 
ambitieuze, nauwe en duurzame 
samenwerking in stand te houden die de 
veiligheid van Europa en zijn burgers ten 
goede komt en bijdraagt tot mondiale 
stabiliteit, bescherming van de 
mensenrechten en vrede, overeenkomstig 
de doelstellingen en beginselen van artikel 
21 VEU;

24. herinnert eraan dat de EU en het 
VK beginselen, waarden en belangen delen 
en zich inzetten voor wereldwijde 
welvaart, veiligheid, duurzame 
ontwikkeling en effectief multilateralisme; 
benadrukt dat het in het belang van beide 
partijen is om een ambitieuze, nauwe en 
duurzame samenwerking in stand te 
houden die de veiligheid van Europa en 
zijn burgers ten goede komt en bijdraagt tot 
mondiale stabiliteit, bescherming van de 
mensenrechten en vrede, overeenkomstig 
de doelstellingen en beginselen van artikel 
21 VEU;

Or. en
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Amendement 313
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. merkt op dat een sterk 
geïntegreerde en gecoördineerde 
internationale samenwerking tussen het 
VK en de EU een uitstekende troef is 
zowel voor beide verdragsluitende partijen 
als voor de hele wereldorde aangezien 
beide partijen reeds lang ervaring hebben 
met gezamenlijke internationale acties, 
vergelijkbare benaderingen hanteren en 
allebei belang hebben bij effectief 
multilateralisme, het waarborgen van 
vrede, veiligheid en duurzaamheid en het 
verdedigen en toepassen van de 
mensenrechten; drukt de wens uit dat het 
concept van diepgaande en preferentiële 
samenwerking op het gebied van het 
buitenlands beleid, minder wederzijdse 
verplichtingen dan een lidmaatschap van 
de Unie met zich meebrengt, maar meer 
coördinatie dan het geval zou zijn bij 
loutere nabuurschapsrelaties, de juiste 
manier moge zijn om de gezamenlijke 
ervaring en gedeelde waarden te 
benutten;

Or. en

Amendement 314
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. stelt voor om een dergelijke 
coördinatie in de internationale arena te 
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regelen aan de hand van een gezamenlijk 
kader voor het buitenlands beleid van het 
VK en de EU, dat beide partijen een 
platform biedt voor systematisch overleg 
en coördinatie op hoog niveau inzake 
vraagstukken van het buitenlands beleid;

Or. en

Amendement 315
Vladimír Bilčík

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. onderstreept het belang en de 
toegevoegde waarde van 
interparlementaire samenwerking inzake 
mondiale vraagstukken; wijst erop dat 
zowel het Verenigd Koninkrijk als de 
Europese Unie belang hebben bij de 
stabiliteit, veiligheid en democratie in de 
Westelijke Balkan en in de landen van het 
Zuidelijk en het Oostelijk Nabuurschap;

Or. en

Amendement 316
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. wijst op het grote belang van de 
EU bij een dergelijk partnerschap inzake 
buitenlandse zaken en veiligheid, gezien 
de wederzijdse voordelen die voortvloeien 
uit de permanente zetel van het VK en 
Frankrijk in de Veiligheidsraad, de sterk 
presterende diplomatieke diensten van het 
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VK en de EU-lidstaten, en het feit dat het 
VK de sterkste strijdkrachten van Europa 
heeft;

Or. en

Amendement 317
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 ter. stelt voor om het toekomstige 
partnerschap te baseren op een zeer 
nauwe en regelmatige samenwerking en 
coördinatie in de VN, met name in de 
Veiligheidsraad en de 
Mensenrechtenraad;

Or. en

Amendement 318
Nicolae Ştefănuță

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. onderstreept dat de EU een 
belangrijke partner voor het VK is op het 
gebied van het buitenlands en 
veiligheidsbeleid, aangezien de noodzaak 
van gemeenschappelijke maatregelen om 
de uitdagingen op het gebied van het 
buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid 
aan te pakken voor beide partijen van 
cruciaal belang is; moedigt de uitwisseling 
van informatie en inlichtingen aan, 
alsmede nauwe samenwerking op het 
gebied van terrorismebestrijding, 
ruimtevaartbeleid, cyberoorlog en 

25. onderstreept dat de EU een 
belangrijke partner voor het VK is op het 
gebied van het buitenlands en 
veiligheidsbeleid, aangezien de noodzaak 
van gemeenschappelijke maatregelen om 
de uitdagingen op het gebied van het 
buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid 
aan te pakken, zoals terrorisme, irreguliere 
migratie, cyberoorlogvoering, crises in het 
nabuurschap, uitdagingen in verband met 
de eerbiediging van de mensenrechten, 
desinformatiecampagnes, hybride 
dreigingen en zo meer, voor beide partijen 
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chemische, biologische, radiologische en 
nucleaire (CBRN) defensie;

van cruciaal belang is; moedigt dialoog, 
overleg, coördinatie en de uitwisseling van 
informatie en inlichtingen aan, alsmede 
nauwe samenwerking op het gebied van 
terrorismebestrijding, ruimtevaartbeleid, 
cyberoorlog en chemische, biologische, 
radiologische en nucleaire (CBRN) 
defensie;

Or. en

Amendement 319
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. onderstreept dat de EU een 
belangrijke partner voor het VK is op het 
gebied van het buitenlands en 
veiligheidsbeleid, aangezien de noodzaak 
van gemeenschappelijke maatregelen om 
de uitdagingen op het gebied van het 
buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid 
aan te pakken voor beide partijen van 
cruciaal belang is; moedigt de uitwisseling 
van informatie en inlichtingen aan, 
alsmede nauwe samenwerking op het 
gebied van terrorismebestrijding, 
ruimtevaartbeleid, cyberoorlog en 
chemische, biologische, radiologische en 
nucleaire (CBRN) defensie;

25. onderstreept dat de EU een 
belangrijke partner voor het VK is op het 
gebied van het buitenlands en 
veiligheidsbeleid, aangezien de noodzaak 
van gemeenschappelijke maatregelen om 
de uitdagingen op het gebied van het 
buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid 
aan te pakken voor beide partijen van 
cruciaal belang is; moedigt de uitwisseling 
van informatie en inlichtingen aan, 
alsmede nauwe samenwerking op het 
gebied van terrorismebestrijding, 
ruimtevaartbeleid, cyberoorlog en 
chemische, biologische, radiologische en 
nucleaire (CBRN) defensie; beklemtoont 
dat al deze maatregelen de mensenrechten 
en het internationaal recht volledig 
moeten eerbiedigen, verantwoord en 
transparant moeten zijn en dat ze door het 
VK en de EU-instellingen aan 
democratische controle moeten worden 
onderworpen;

Or. en

Amendement 320
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Željana Zovko

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. onderstreept dat de EU een 
belangrijke partner voor het VK is op het 
gebied van het buitenlands en 
veiligheidsbeleid, aangezien de noodzaak 
van gemeenschappelijke maatregelen om 
de uitdagingen op het gebied van het 
buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid 
aan te pakken voor beide partijen van 
cruciaal belang is; moedigt de uitwisseling 
van informatie en inlichtingen aan, 
alsmede nauwe samenwerking op het 
gebied van terrorismebestrijding, 
ruimtevaartbeleid, cyberoorlog en 
chemische, biologische, radiologische en 
nucleaire (CBRN) defensie;

25. onderstreept dat de EU een 
belangrijke partner voor het VK is op het 
gebied van het buitenlands en 
veiligheidsbeleid; erkent ook de bijdragen 
van het VK aan en de invloed van het VK 
op het buitenlands en veiligheidsbeleid 
van de EU; beklemtoont de noodzaak van 
gemeenschappelijke maatregelen om de 
uitdagingen op het gebied van het 
buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid 
aan te pakken voor beide partijen van 
cruciaal belang is; moedigt de uitwisseling 
van informatie en inlichtingen aan, 
alsmede nauwe samenwerking op het 
gebied van terrorismebestrijding, 
ruimtevaartbeleid, cyberoorlog en 
chemische, biologische, radiologische en 
nucleaire (CBRN) defensie;

Or. en

Amendement 321
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. onderstreept dat de EU een 
belangrijke partner voor het VK is op het 
gebied van het buitenlands en 
veiligheidsbeleid, aangezien de noodzaak 
van gemeenschappelijke maatregelen om 
de uitdagingen op het gebied van het 
buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid 
aan te pakken voor beide partijen van 
cruciaal belang is; moedigt de uitwisseling 
van informatie en inlichtingen aan, 

25. onderstreept dat de EU een 
belangrijke partner voor het VK is op het 
gebied van het buitenlands en 
veiligheidsbeleid, aangezien de noodzaak 
van gemeenschappelijke maatregelen om 
de uitdagingen op het gebied van het 
buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid 
aan te pakken voor beide partijen van 
cruciaal belang is; herinnert eraan dat het 
VK en de EU worden geconfronteerd met 
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alsmede nauwe samenwerking op het 
gebied van terrorismebestrijding, 
ruimtevaartbeleid, cyberoorlog en 
chemische, biologische, radiologische en 
nucleaire (CBRN) defensie;

dezelfde dreigingen, risico’s en 
uitdagingen; moedigt de uitwisseling van 
informatie en inlichtingen aan, alsmede 
nauwe samenwerking op het gebied van 
terrorismebestrijding, ruimtevaartbeleid, 
cyberoorlog en chemische, biologische, 
radiologische en nucleaire (CBRN) 
defensie;

Or. en

Amendement 322
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Anna Bonfrisco, 
Susanna Ceccardi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. onderstreept dat de EU een 
belangrijke partner voor het VK is op het 
gebied van het buitenlands en 
veiligheidsbeleid, aangezien de noodzaak 
van gemeenschappelijke maatregelen om 
de uitdagingen op het gebied van het 
buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid 
aan te pakken voor beide partijen van 
cruciaal belang is; moedigt de uitwisseling 
van informatie en inlichtingen aan, 
alsmede nauwe samenwerking op het 
gebied van terrorismebestrijding, 
ruimtevaartbeleid, cyberoorlog en 
chemische, biologische, radiologische en 
nucleaire (CBRN) defensie;

25. onderstreept dat de lidstaten 
belangrijke partners voor het VK zijn op 
het gebied van het buitenlands en 
veiligheidsbeleid; moedigt de uitwisseling 
van informatie en inlichtingen aan, 
alsmede nauwe samenwerking op het 
gebied van bestrijding van illegale 
immigratie en terrorismebestrijding, 
ruimtevaartbeleid, cyberoorlog en 
chemische, biologische, radiologische en 
nucleaire (CBRN) defensie;

Or. fr

Amendement 323
Nathalie Loiseau, Arnaud Danjean, Petras Auštrevičius, Sven Mikser, Lukas Mandl, 
David McAllister, Witold Jan Waszczykowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25
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Ontwerpresolutie Amendement

25. onderstreept dat de EU een 
belangrijke partner voor het VK is op het 
gebied van het buitenlands en 
veiligheidsbeleid, aangezien de noodzaak 
van gemeenschappelijke maatregelen om 
de uitdagingen op het gebied van het 
buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid 
aan te pakken voor beide partijen van 
cruciaal belang is; moedigt de uitwisseling 
van informatie en inlichtingen aan, 
alsmede nauwe samenwerking op het 
gebied van terrorismebestrijding, 
ruimtevaartbeleid, cyberoorlog en 
chemische, biologische, radiologische en 
nucleaire (CBRN) defensie;

25. onderstreept dat de EU een 
belangrijke partner voor het VK is op het 
gebied van het buitenlands en 
veiligheidsbeleid, aangezien 
gemeenschappelijke maatregelen om de 
uitdagingen op het gebied van het 
buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid 
aan te pakken voor beide partijen 
noodzakelijk zijn; moedigt de uitwisseling 
van informatie en inlichtingen aan, 
alsmede nauwe samenwerking op het 
gebied van terrorismebestrijding, 
ruimtevaartbeleid, cyberoorlog en 
chemische, biologische, radiologische en 
nucleaire (CBRN) defensie; herinnert 
eraan dat de uitwisseling van 
gerubriceerde informatie binnen een 
specifiek kader moet worden 
georganiseerd;

Or. en

Amendement 324
Arba Kokalari, Jörgen Warborn

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. onderstreept dat de EU een 
belangrijke partner voor het VK is op het 
gebied van het buitenlands en 
veiligheidsbeleid, aangezien de noodzaak 
van gemeenschappelijke maatregelen om 
de uitdagingen op het gebied van het 
buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid 
aan te pakken voor beide partijen van 
cruciaal belang is; moedigt de uitwisseling 
van informatie en inlichtingen aan, 
alsmede nauwe samenwerking op het 
gebied van terrorismebestrijding, 
ruimtevaartbeleid, cyberoorlog en 
chemische, biologische, radiologische en 
nucleaire (CBRN) defensie;

25. onderstreept dat de EU een 
belangrijke partner voor het VK is op het 
gebied van het buitenlands en 
veiligheidsbeleid, aangezien de noodzaak 
van gemeenschappelijke maatregelen om 
de uitdagingen op het gebied van het 
buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid 
aan te pakken voor beide partijen van 
cruciaal belang is; moedigt een 
doeltreffende uitwisseling van informatie 
en inlichtingen aan, alsmede nauwe 
samenwerking op het gebied van 
terrorismebestrijding, ruimtevaartbeleid, 
cyberoorlog en hybride oorlog en 
chemische, biologische, radiologische en 
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nucleaire (CBRN) defensie;

Or. en

Amendement 325
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. onderstreept dat de EU een 
belangrijke partner voor het VK is op het 
gebied van het buitenlands en 
veiligheidsbeleid, aangezien de noodzaak 
van gemeenschappelijke maatregelen om 
de uitdagingen op het gebied van het 
buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid 
aan te pakken voor beide partijen van 
cruciaal belang is; moedigt de uitwisseling 
van informatie en inlichtingen aan, 
alsmede nauwe samenwerking op het 
gebied van terrorismebestrijding, 
ruimtevaartbeleid, cyberoorlog en 
chemische, biologische, radiologische en 
nucleaire (CBRN) defensie;

25. onderstreept dat de EU een 
belangrijke partner voor het VK is op het 
gebied van het buitenlands en 
veiligheidsbeleid, aangezien de noodzaak 
van gemeenschappelijke maatregelen om 
de uitdagingen op het gebied van het 
buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid 
aan te pakken voor beide partijen van 
cruciaal belang is; moedigt de tijdige en 
wederzijdse uitwisseling van informatie en 
inlichtingen aan, alsmede nauwe 
samenwerking op het gebied van 
terrorismebestrijding, ruimtevaartbeleid, 
cyberoorlog en chemische, biologische, 
radiologische en nucleaire (CBRN) 
defensie;

Or. en

Amendement 326
Anna Fotyga, Geert Bourgeois, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Raffaele Fitto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. onderstreept dat de EU een 
belangrijke partner voor het VK is op het 
gebied van het buitenlands en 
veiligheidsbeleid, aangezien de noodzaak 
van gemeenschappelijke maatregelen om 
de uitdagingen op het gebied van het 

25. onderstreept dat de EU en haar 
lidstaten belangrijke partners voor het VK 
zijn op het gebied van het buitenlands en 
veiligheidsbeleid, aangezien de noodzaak 
van gemeenschappelijke maatregelen om 
de uitdagingen op het gebied van het 
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buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid 
aan te pakken voor beide partijen van 
cruciaal belang is; moedigt de uitwisseling 
van informatie en inlichtingen aan, 
alsmede nauwe samenwerking op het 
gebied van terrorismebestrijding, 
ruimtevaartbeleid, cyberoorlog en 
chemische, biologische, radiologische en 
nucleaire (CBRN) defensie;

buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid 
aan te pakken voor beide partijen van 
cruciaal belang is; moedigt de uitwisseling 
van informatie en inlichtingen aan, 
alsmede nauwe samenwerking op het 
gebied van terrorismebestrijding, 
ruimtevaartbeleid, cyberoorlog en 
chemische, biologische, radiologische en 
nucleaire (CBRN) defensie;

Or. en

Amendement 327
Urmas Paet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. onderstreept dat de EU een 
belangrijke partner voor het VK is op het 
gebied van het buitenlands en 
veiligheidsbeleid, aangezien de noodzaak 
van gemeenschappelijke maatregelen om 
de uitdagingen op het gebied van het 
buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid 
aan te pakken voor beide partijen van 
cruciaal belang is; moedigt de uitwisseling 
van informatie en inlichtingen aan, 
alsmede nauwe samenwerking op het 
gebied van terrorismebestrijding, 
ruimtevaartbeleid, cyberoorlog en 
chemische, biologische, radiologische en 
nucleaire (CBRN) defensie;

25. onderstreept dat de EU een 
belangrijke partner voor het VK is op het 
gebied van het buitenlands en 
veiligheidsbeleid, aangezien de noodzaak 
van gemeenschappelijke maatregelen om 
de uitdagingen op het gebied van het 
buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid 
aan te pakken voor beide partijen van 
cruciaal belang is; moedigt de uitwisseling 
van informatie en inlichtingen aan, 
alsmede nauwe samenwerking op het 
gebied van terrorismebestrijding, hybride 
dreigingen, ruimtevaartbeleid, cyberoorlog 
en chemische, biologische, radiologische 
en nucleaire (CBRN) defensie;

Or. en

Amendement 328
Nacho Sánchez Amor, Inma Rodríguez-Piñero, Javi López, Javier Moreno Sánchez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25
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Ontwerpresolutie Amendement

25. onderstreept dat de EU een 
belangrijke partner voor het VK is op het 
gebied van het buitenlands en 
veiligheidsbeleid, aangezien de noodzaak 
van gemeenschappelijke maatregelen om 
de uitdagingen op het gebied van het 
buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid 
aan te pakken voor beide partijen van 
cruciaal belang is; moedigt de uitwisseling 
van informatie en inlichtingen aan, 
alsmede nauwe samenwerking op het 
gebied van terrorismebestrijding, 
ruimtevaartbeleid, cyberoorlog en 
chemische, biologische, radiologische en 
nucleaire (CBRN) defensie;

25. onderstreept dat de EU en het VK 
belangrijke partners zijn voor elkaar op 
het gebied van het buitenlands en 
veiligheidsbeleid, aangezien de noodzaak 
van gemeenschappelijke maatregelen om 
de uitdagingen op het gebied van het 
buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid 
aan te pakken voor beide partijen van 
cruciaal belang is; moedigt de uitwisseling 
van informatie en inlichtingen aan, 
alsmede nauwe samenwerking op het 
gebied van terrorismebestrijding, 
ruimtevaartbeleid, cyberoorlog en 
chemische, biologische, radiologische en 
nucleaire (CBRN) defensie;

Or. en

Amendement 329
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. benadrukt dat het VK vanaf 1 
januari 2021, als er geen akkoord is 
bereikt over samenwerking op het gebied 
van het buitenlands en veiligheidsbeleid, 
als een derde land zal worden beschouwd, 
hetgeen gevolgen zal hebben voor de 
bestaande samenwerking op het gebied 
van het buitenlands en veiligheidsbeleid;

Schrappen

Or. en

Amendement 330
Nathalie Loiseau, Arnaud Danjean, Petras Auštrevičius, Lukas Mandl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26
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Ontwerpresolutie Amendement

26. benadrukt dat het VK vanaf 1 
januari 2021, als er geen akkoord is 
bereikt over samenwerking op het gebied 
van het buitenlands en veiligheidsbeleid, 
als een derde land zal worden beschouwd, 
hetgeen gevolgen zal hebben voor de 
bestaande samenwerking op het gebied van 
het buitenlands en veiligheidsbeleid;

26. benadrukt dat het VK vanaf 1 
januari 2021 een derde land zal worden, 
hetgeen belangrijke gevolgen zal hebben 
voor de bestaande samenwerking op het 
gebied van het buitenlands en 
veiligheidsbeleid; beklemtoont met name 
dat voor een mogelijke deelname van het 
VK aan GVDB-missies en -operaties een 
kaderovereenkomst tussen de EU en het 
VK nodig zou zijn;

Or. en

Amendement 331
Nacho Sánchez Amor, Inma Rodríguez-Piñero, Javi López, Javier Moreno Sánchez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. benadrukt dat het VK vanaf 1 
januari 2021, als er geen akkoord is bereikt 
over samenwerking op het gebied van het 
buitenlands en veiligheidsbeleid, als een 
derde land zal worden beschouwd, hetgeen 
gevolgen zal hebben voor de bestaande 
samenwerking op het gebied van het 
buitenlands en veiligheidsbeleid;

26. benadrukt dat het VK vanaf 1 
januari 2021, als er geen akkoord is bereikt 
over samenwerking op het gebied van het 
buitenlands en veiligheidsbeleid, als een 
derde land zal worden beschouwd zonder 
specifiek kader voor betrekkingen, 
hetgeen gevolgen zal hebben voor de 
bestaande samenwerking op het gebied van 
het buitenlands en veiligheidsbeleid;

Or. en

Amendement 332
Anna Fotyga, Geert Bourgeois, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Raffaele Fitto, 
Hermann Tertsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement
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26. benadrukt dat het VK vanaf 1 
januari 2021, als er geen akkoord is 
bereikt over samenwerking op het gebied 
van het buitenlands en veiligheidsbeleid, 
als een derde land zal worden beschouwd, 
hetgeen gevolgen zal hebben voor de 
bestaande samenwerking op het gebied van 
het buitenlands en veiligheidsbeleid;

26. benadrukt dat het ontbreken van 
een tijdig akkoord over samenwerking op 
het gebied van het buitenlands en 
veiligheidsbeleid vanaf 1 januari 2021 
onaangename gevolgen zal hebben voor 
de bestaande samenwerking op dit gebied;

Or. en

Amendement 333
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. verzoekt zowel de EU als het VK de 
internationale vrede en stabiliteit te 
versterken, met name op het niveau van 
de VN, door gezamenlijke strategieën te 
ontwikkelen over manieren om de 
vredeshandhaving van de VN te 
bevorderen; beklemtoont dat het 
belangrijk is om de reeds lang bestaande 
intensieve samenwerking op het gebied 
van crisispreventie, vrouwenrechten en 
gendergelijkheid, wereldwijde 
klimaatbescherming en wereldwijde 
bescherming van de mensenrechten, de 
democratie, antidiscriminatienormen en 
de rechtsstaat voort te zetten; pleit voor 
systematische preferentiële samenwerking 
tijdens vredeshandhavingsoperaties;

Or. en

Amendement 334
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. is van mening dat de EU en het 
VK moeten voldoen aan Resolutie 66/290 
van de Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties waarin wordt verklaard 
dat menselijke veiligheid een aanpak is 
die de lidstaten helpt bij het aanwijzen en 
aangaan van breed verspreide en 
horizontale uitdagingen voor de 
overleving, het levensonderhoud en de 
waardigheid van hun burgers; 
onderstreept dat in deze resolutie wordt 
verzocht om alomvattende, 
contextspecifieke en op preventie gerichte 
reacties waarin de mens centraal staat en 
die de bescherming en mondigheid van 
alle mensen versterken;

Or. en

Amendement 335
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. is van mening dat de EU en het 
VK moeten inzetten op dialoog als de 
belangrijkste en primaire strategie voor 
conflictpreventie, conflictoplossing en 
crisisbeheersing als as van hun 
buitenlands beleid en de overeenkomst 
tussen beide partijen; verzoekt de EU en 
het VK een actieve rol op zich te nemen 
bij de vreedzame oplossing van 
belangrijke actuele conflicten in de 
wereld, en daarbij een internationaal 
mechanisme voor conflictoplossing via 
dialoog te stimuleren dat volledig in 
overeenstemming is met VN-Resolutie 
1325; beklemtoont dat politieke en 
financiële ondersteuning op basis van 
constructieve bemiddeling en de 
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vreedzame en democratische oplossing 
van conflicten moet worden bevorderd;

Or. en

Amendement 336
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 ter. beklemtoont dat dialoog en een 
cultuur van vrede altijd voorrang moeten 
krijgen tijdens de behandeling van 
conflicten; is van mening dat er geen 
missies mogen worden opgestart die 
ingaan tegen het internationaal recht en 
die niet democratisch zijn goedgekeurd; is 
van mening dat het overleg in nationale 
parlementen over de financiering en 
deelname aan internationale en Europese 
militaire operaties moet worden 
bevorderd, altijd met naleving van het 
internationaal recht en de toestemming 
van de VN;

Or. en

Amendement 337
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. beklemtoont het belang van 
wereldwijde rechtvaardigheid en 
solidariteit; vraagt de EU en het VK 
onmiddellijk een einde te maken aan 
sancties en economische blokkades van 
derde landen, zodat deze landen 
gemakkelijker inspanningen kunnen 
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leveren om hun bevolking bij te staan en 
de gezondheids- en economische crisis ten 
gevolge van de COVID-19-pandemie het 
hoofd te bieden;

Or. en

Amendement 338
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is van mening dat het in het 
gemeenschappelijk belang van het VK en 
de EU is om samen te werken bij de 
ontwikkeling van doeltreffende en 
werkelijk interoperabele 
defensiecapaciteit, ook binnen het 
Europees Defensieagentschap, en om de 
zeer waardevolle partnerschappen binnen 
de NAVO en de EU-programma’s voor 
defensie en externe veiligheid, zoals het 
Europees Defensiefonds, Galileo en de 
programma’s voor cyberveiligheid, voort 
te zetten;

Schrappen

Or. en

Amendement 339
Nathalie Loiseau, Arnaud Danjean, Petras Auštrevičius, Lukas Mandl, David 
McAllister

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is van mening dat het in het 
gemeenschappelijk belang van het VK en 
de EU is om samen te werken bij de 
ontwikkeling van doeltreffende en 
werkelijk interoperabele defensiecapaciteit, 

27. is van mening dat het in het 
gemeenschappelijk belang van het VK en 
de EU is om samen te werken bij de 
ontwikkeling van doeltreffende en 
werkelijk interoperabele defensiecapaciteit, 



AM\1206090NL.docx 53/82 PE652.501v01-00

NL

ook binnen het Europees 
Defensieagentschap, en om de zeer 
waardevolle partnerschappen binnen de 
NAVO en de EU-programma’s voor 
defensie en externe veiligheid, zoals het 
Europees Defensiefonds, Galileo en de 
programma’s voor cyberveiligheid, voort te 
zetten;

ook binnen het Europees 
Defensieagentschap, waarvoor een 
administratieve regeling moet worden 
getroffen, en om de zeer waardevolle 
partnerschappen binnen de NAVO en de 
EU-programma’s voor defensie en externe 
veiligheid, Galileo, de programma’s voor 
cyberveiligheid, en de bestrijding van 
doelgerichte desinformatiecampagnes en 
cyberaanvallen voort te zetten zoals de 
huidige COVID-19-pandemie heeft 
geïllustreerd; herinnert eraan dat voor de 
deelname aan de door de overheid 
gereguleerde dienst Galileo een specifieke 
overeenkomst zowel mogelijk als 
noodzakelijk is; wijst erop dat het VK zich 
bij het toekomstige Europees 
Defensiefonds zou kunnen aansluiten 
onder de voorwaarden voor derde landen;

Or. en

Amendement 340
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Susanna Ceccardi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is van mening dat het in het 
gemeenschappelijk belang van het VK en 
de EU is om samen te werken bij de 
ontwikkeling van doeltreffende en 
werkelijk interoperabele 
defensiecapaciteit, ook binnen het 
Europees Defensieagentschap, en om de 
zeer waardevolle partnerschappen binnen 
de NAVO en de EU-programma’s voor 
defensie en externe veiligheid, zoals het 
Europees Defensiefonds, Galileo en de 
programma’s voor cyberveiligheid, voort 
te zetten;

27. is van mening dat de lidstaten en 
het VK waar nodig partnerschappen 
moeten kunnen opzetten in bilaterale en 
multilaterale intergouvernementele 
kaders, met betrekking tot het beleid 
inzake defensie, cyberveiligheid en 
satellietprogramma’s;

Or. fr
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Amendement 341
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is van mening dat het in het 
gemeenschappelijk belang van het VK en 
de EU is om samen te werken bij de 
ontwikkeling van doeltreffende en 
werkelijk interoperabele defensiecapaciteit, 
ook binnen het Europees 
Defensieagentschap, en om de zeer 
waardevolle partnerschappen binnen de 
NAVO en de EU-programma’s voor 
defensie en externe veiligheid, zoals het 
Europees Defensiefonds, Galileo en de 
programma’s voor cyberveiligheid, voort te 
zetten;

27. is van mening dat het in het 
gemeenschappelijk belang van het VK en 
de EU is om samen te werken bij de 
ontwikkeling van doeltreffende en 
werkelijk interoperabele defensiecapaciteit 
en om de gezamenlijke doeltreffendheid 
van de strijdkrachten te bevorderen en 
daarbij hun respectieve autonomie en 
handelingsvrijheid te behouden, ook 
binnen het Europees Defensieagentschap, 
en om de zeer waardevolle 
partnerschappen binnen de NAVO en de 
EU-programma’s voor defensie en externe 
veiligheid, zoals het Europees 
Defensiefonds, Galileo en de programma’s 
voor cyberveiligheid, voort te zetten;

Or. en

Amendement 342
Nacho Sánchez Amor, Inma Rodríguez-Piñero, Javi López, Javier Moreno Sánchez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is van mening dat het in het 
gemeenschappelijk belang van het VK en 
de EU is om samen te werken bij de 
ontwikkeling van doeltreffende en 
werkelijk interoperabele defensiecapaciteit, 
ook binnen het Europees 
Defensieagentschap, en om de zeer 
waardevolle partnerschappen binnen de 
NAVO en de EU-programma’s voor 
defensie en externe veiligheid, zoals het 
Europees Defensiefonds, Galileo en de 
programma’s voor cyberveiligheid, voort te 

27. is van mening dat het in het 
gemeenschappelijk belang van het VK en 
de EU is om samen te werken bij de 
ontwikkeling van doeltreffende en 
werkelijk interoperabele defensiecapaciteit, 
ook binnen het Europees 
Defensieagentschap, in het kader van de 
noodzakelijke administratieve 
overeenkomst die moet worden 
uitonderhandeld, om de zeer waardevolle 
partnerschappen binnen de NAVO en de 
EU-programma’s voor defensie en externe 



AM\1206090NL.docx 55/82 PE652.501v01-00

NL

zetten; veiligheid, zoals het Europees 
Defensiefonds, Galileo en de programma’s 
voor cyberveiligheid, te kunnen 
voortzetten;

Or. es

Amendement 343
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is van mening dat het in het 
gemeenschappelijk belang van het VK en 
de EU is om samen te werken bij de 
ontwikkeling van doeltreffende en 
werkelijk interoperabele defensiecapaciteit, 
ook binnen het Europees 
Defensieagentschap, en om de zeer 
waardevolle partnerschappen binnen de 
NAVO en de EU-programma’s voor 
defensie en externe veiligheid, zoals het 
Europees Defensiefonds, Galileo en de 
programma’s voor cyberveiligheid, voort te 
zetten;

27. is van mening dat het in het 
gemeenschappelijk belang van het VK en 
de EU is om samen te werken bij de 
ontwikkeling van doeltreffende en 
werkelijk interoperabele defensiecapaciteit, 
en om de zeer waardevolle 
partnerschappen binnen de NAVO en de 
EU-programma’s voor defensie en externe 
veiligheid, zoals het Europees 
Defensiefonds, Galileo en de programma’s 
voor cyberveiligheid, voort te zetten; 
verzoekt zowel de EU als het VK een 
gezamenlijke aanpak te ontwikkelen voor 
de normalisatie van defensietechnologie;

Or. en

Amendement 344
Željana Zovko

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is van mening dat het in het 
gemeenschappelijk belang van het VK en 
de EU is om samen te werken bij de 
ontwikkeling van doeltreffende en 

27. is van mening dat het in het 
gemeenschappelijk belang van het VK en 
de EU is – en dat dit door hun 
geografische nabijheid nog duidelijker 
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werkelijk interoperabele defensiecapaciteit, 
ook binnen het Europees 
Defensieagentschap, en om de zeer 
waardevolle partnerschappen binnen de 
NAVO en de EU-programma’s voor 
defensie en externe veiligheid, zoals het 
Europees Defensiefonds, Galileo en de 
programma’s voor cyberveiligheid, voort te 
zetten;

wordt – om samen te werken bij de 
ontwikkeling van doeltreffende en 
werkelijk interoperabele defensiecapaciteit, 
ook binnen het Europees 
Defensieagentschap, en om de zeer 
waardevolle partnerschappen binnen de 
NAVO en de EU-programma’s voor 
defensie en externe veiligheid, zoals het 
Europees Defensiefonds, Galileo en de 
programma’s voor cyberveiligheid, voort te 
zetten;

Or. en

Amendement 345
Anna Fotyga, Geert Bourgeois, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Raffaele Fitto, 
Hermann Tertsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is van mening dat het in het 
gemeenschappelijk belang van het VK en 
de EU is om samen te werken bij de 
ontwikkeling van doeltreffende en 
werkelijk interoperabele defensiecapaciteit, 
ook binnen het Europees 
Defensieagentschap, en om de zeer 
waardevolle partnerschappen binnen de 
NAVO en de EU-programma’s voor 
defensie en externe veiligheid, zoals het 
Europees Defensiefonds, Galileo en de 
programma’s voor cyberveiligheid, voort te 
zetten;

27. beklemtoont dat het in het 
wederzijds belang van het VK en de EU is 
om samen te werken bij de ontwikkeling 
van doeltreffende en werkelijk 
interoperabele defensiecapaciteit, ook 
binnen het Europees Defensieagentschap, 
en om de zeer waardevolle 
partnerschappen binnen de NAVO en de 
EU-programma’s voor defensie en externe 
veiligheid, zoals het Europees 
Defensiefonds, Galileo en de programma’s 
voor cyberveiligheid, voort te zetten;

Or. en

Amendement 346
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Anna Bonfrisco, 
Susanna Ceccardi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28
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Ontwerpresolutie Amendement

28. herinnert eraan dat er momenteel 
in het Verenigd Koninkrijk een aantal 
beperkende maatregelen 
(sanctieregelingen) van kracht zijn in het 
kader van de EU-wetgeving; onderstreept 
dat het Verenigd Koninkrijk na zijn 
terugtrekking nog steeds verplicht zal zijn 
VN-sanctieregelingen toe te passen; roept 
op tot de instelling van een deugdelijk 
coördinatiemechanisme voor sancties 
tussen beide partijen om het effect ervan 
zo groot mogelijk te maken en ervoor te 
zorgen dat er sprake is van convergentie 
en dat de wederzijdse belangen bij de 
bevordering van gemeenschappelijke 
waarden worden nagestreefd en 
behartigd;

Schrappen

Or. fr

Amendement 347
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. herinnert eraan dat er momenteel 
in het Verenigd Koninkrijk een aantal 
beperkende maatregelen 
(sanctieregelingen) van kracht zijn in het 
kader van de EU-wetgeving; onderstreept 
dat het Verenigd Koninkrijk na zijn 
terugtrekking nog steeds verplicht zal zijn 
VN-sanctieregelingen toe te passen; roept 
op tot de instelling van een deugdelijk 
coördinatiemechanisme voor sancties 
tussen beide partijen om het effect ervan 
zo groot mogelijk te maken en ervoor te 
zorgen dat er sprake is van convergentie 
en dat de wederzijdse belangen bij de 
bevordering van gemeenschappelijke 
waarden worden nagestreefd en 

Schrappen
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behartigd;

Or. en

Amendement 348
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. herinnert eraan dat er momenteel in 
het Verenigd Koninkrijk een aantal 
beperkende maatregelen 
(sanctieregelingen) van kracht zijn in het 
kader van de EU-wetgeving; onderstreept 
dat het Verenigd Koninkrijk na zijn 
terugtrekking nog steeds verplicht zal zijn 
VN-sanctieregelingen toe te passen; roept 
op tot de instelling van een deugdelijk 
coördinatiemechanisme voor sancties 
tussen beide partijen om het effect ervan zo 
groot mogelijk te maken en ervoor te 
zorgen dat er sprake is van convergentie en 
dat de wederzijdse belangen bij de 
bevordering van gemeenschappelijke 
waarden worden nagestreefd en behartigd;

28. herinnert eraan dat er momenteel in 
het Verenigd Koninkrijk een aantal 
beperkende maatregelen 
(sanctieregelingen) van kracht zijn in het 
kader van de EU-wetgeving; onderstreept 
dat het Verenigd Koninkrijk na zijn 
terugtrekking nog steeds verplicht zal zijn 
VN-sanctieregelingen toe te passen; erkent 
het effectieve gebruik van sancties voor 
mensenrechten, democratie en de 
rechtsstaat overeenkomstig het Handvest 
van de Verenigde Naties; roept op tot de 
instelling van een deugdelijk 
coördinatiemechanisme voor sancties 
tussen beide partijen om het effect ervan zo 
groot mogelijk te maken en ervoor te 
zorgen dat er sprake is van convergentie en 
dat de wederzijdse belangen bij de 
bevordering van gemeenschappelijke 
waarden worden nagestreefd en behartigd; 
is van mening dat beide partijen moeten 
werken aan een gezamenlijke strategie om 
de effectieve toepassing van sancties, ook 
door derde landen, te verbeteren;

Or. en

Amendement 349
Anna Fotyga, Geert Bourgeois, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Raffaele Fitto, 
Hermann Tertsch

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. herinnert eraan dat er momenteel 
in het Verenigd Koninkrijk een aantal 
beperkende maatregelen 
(sanctieregelingen) van kracht zijn in het 
kader van de EU-wetgeving; onderstreept 
dat het Verenigd Koninkrijk na zijn 
terugtrekking nog steeds verplicht zal zijn 
VN-sanctieregelingen toe te passen; roept 
op tot de instelling van een deugdelijk 
coördinatiemechanisme voor sancties 
tussen beide partijen om het effect ervan zo 
groot mogelijk te maken en ervoor te 
zorgen dat er sprake is van convergentie en 
dat de wederzijdse belangen bij de 
bevordering van gemeenschappelijke 
waarden worden nagestreefd en behartigd;

28. roept op tot de instelling van een 
deugdelijk coördinatiemechanisme voor 
sancties tussen beide partijen om het effect 
ervan zo groot mogelijk te maken en 
ervoor te zorgen dat er sprake is van 
convergentie en dat de wederzijdse 
belangen bij de bevordering van 
gemeenschappelijke waarden worden 
nagestreefd en behartigd;

Or. en

Amendement 350
Arba Kokalari, Jörgen Warborn

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. herinnert eraan dat er momenteel in 
het Verenigd Koninkrijk een aantal 
beperkende maatregelen 
(sanctieregelingen) van kracht zijn in het 
kader van de EU-wetgeving; onderstreept 
dat het Verenigd Koninkrijk na zijn 
terugtrekking nog steeds verplicht zal zijn 
VN-sanctieregelingen toe te passen; roept 
op tot de instelling van een deugdelijk 
coördinatiemechanisme voor sancties 
tussen beide partijen om het effect ervan zo 
groot mogelijk te maken en ervoor te 
zorgen dat er sprake is van convergentie en 
dat de wederzijdse belangen bij de 
bevordering van gemeenschappelijke 
waarden worden nagestreefd en behartigd;

28. herinnert eraan dat er momenteel in 
het Verenigd Koninkrijk een aantal 
beperkende maatregelen 
(sanctieregelingen) van kracht zijn in het 
kader van de EU-wetgeving; onderstreept 
dat het Verenigd Koninkrijk na zijn 
terugtrekking nog steeds verplicht zal zijn 
VN-sanctieregelingen toe te passen; roept 
op tot de instelling van een deugdelijk 
coördinatiemechanisme voor sancties 
tussen beide partijen, en nauwe 
samenwerking inzake sancties op 
mondiale fora, om het effect ervan zo 
groot mogelijk te maken en ervoor te 
zorgen dat er sprake is van convergentie en 
dat de wederzijdse belangen bij de 
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bevordering van gemeenschappelijke 
waarden worden nagestreefd en behartigd; 
erkent het belang van een effectieve 
versterking van sancties om de 
internationale vrede en veiligheid te 
handhaven;

Or. en

Amendement 351
Urmas Paet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. herinnert eraan dat er momenteel in 
het Verenigd Koninkrijk een aantal 
beperkende maatregelen 
(sanctieregelingen) van kracht zijn in het 
kader van de EU-wetgeving; onderstreept 
dat het Verenigd Koninkrijk na zijn 
terugtrekking nog steeds verplicht zal zijn 
VN-sanctieregelingen toe te passen; roept 
op tot de instelling van een deugdelijk 
coördinatiemechanisme voor sancties 
tussen beide partijen om het effect ervan zo 
groot mogelijk te maken en ervoor te 
zorgen dat er sprake is van convergentie en 
dat de wederzijdse belangen bij de 
bevordering van gemeenschappelijke 
waarden worden nagestreefd en behartigd;

28. herinnert eraan dat er momenteel in 
het Verenigd Koninkrijk een aantal 
beperkende maatregelen 
(sanctieregelingen) van kracht zijn in het 
kader van de EU-wetgeving; verzoekt het 
VK zijn sanctiebeleid ook na zijn 
terugtrekking te blijven afstemmen met de 
EU; onderstreept dat het Verenigd 
Koninkrijk na zijn terugtrekking nog steeds 
verplicht zal zijn VN-sanctieregelingen toe 
te passen; roept op tot de instelling van een 
deugdelijk coördinatiemechanisme voor 
sancties tussen beide partijen om het effect 
ervan zo groot mogelijk te maken en 
ervoor te zorgen dat er sprake is van 
convergentie en dat de wederzijdse 
belangen bij de bevordering van 
gemeenschappelijke waarden worden 
nagestreefd en behartigd;

Or. en

Amendement 352
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29
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Ontwerpresolutie Amendement

29. moedigt het Verenigd Koninkrijk 
aan deel te nemen aan 
crisisbeheersingsoperaties van de EU en 
aan GVDB-missies en -operaties, door 
middel van de ondertekening van een 
kaderovereenkomst voor deelname, 
alsmede aan projecten in het kader van de 
permanente gestructureerde 
samenwerking (PESCO), met de 
overeenkomstige rechten en 
verplichtingen van derde landen en op 
basis van daadwerkelijke wederkerigheid;

Schrappen

Or. fr

Amendement 353
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. moedigt het Verenigd Koninkrijk 
aan deel te nemen aan 
crisisbeheersingsoperaties van de EU en 
aan GVDB-missies en -operaties, door 
middel van de ondertekening van een 
kaderovereenkomst voor deelname, 
alsmede aan projecten in het kader van de 
permanente gestructureerde 
samenwerking (PESCO), met de 
overeenkomstige rechten en 
verplichtingen van derde landen en op 
basis van daadwerkelijke wederkerigheid;

Schrappen

Or. en

Amendement 354
Nathalie Loiseau, Arnaud Danjean, Petras Auštrevičius, Lukas Mandl, David 
McAllister

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. moedigt het Verenigd Koninkrijk 
aan deel te nemen aan 
crisisbeheersingsoperaties van de EU en 
aan GVDB-missies en -operaties, door 
middel van de ondertekening van een 
kaderovereenkomst voor deelname, 
alsmede aan projecten in het kader van de 
permanente gestructureerde samenwerking 
(PESCO), met de overeenkomstige rechten 
en verplichtingen van derde landen en op 
basis van daadwerkelijke wederkerigheid;

29. moedigt het Verenigd Koninkrijk 
aan deel te nemen aan 
crisisbeheersingsoperaties van de EU en 
aan GVDB-missies en -operaties, aan de 
ontwikkeling van defensiecapaciteit, aan 
de relevante agentschappen van de Unie, 
alsmede aan projecten in het kader van de 
permanente gestructureerde samenwerking 
(PESCO); beklemtoont dat die deelname 
moet afhangen van strikte voorwaarden, 
aan de hand van de ondertekening van 
een kaderovereenkomst waarin de 
autonome besluitvorming van de EU en 
de soevereiniteit van het VK worden 
geëerbiedigd, evenals het beginsel van 
evenwichtige rechten en verplichtingen en 
op basis van daadwerkelijke 
wederkerigheid; onderstreept dat die 
deelname van het VK als derde land een 
billijke en passende financiële bijdrage 
moet omvatten; herinnert eraan dat het 
VK de soevereine keuze heeft gemaakt om 
een derde land te worden, hetgeen 
gevolgen heeft voor de aard en intensiteit 
van een dergelijk partnerschap;

Or. en

Amendement 355
Nicolae Ştefănuță

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. moedigt het Verenigd Koninkrijk 
aan deel te nemen aan 
crisisbeheersingsoperaties van de EU en 
aan GVDB-missies en -operaties, door 
middel van de ondertekening van een 
kaderovereenkomst voor deelname, 
alsmede aan projecten in het kader van de 

29. moedigt het Verenigd Koninkrijk 
aan deel te nemen aan 
crisisbeheersingsoperaties van de EU en 
aan GVDB-missies en -operaties, 
waaronder humanitaire missies en 
reddingsoperaties, conflictpreventie en 
vredeshandhaving, militair advies en 
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permanente gestructureerde samenwerking 
(PESCO), met de overeenkomstige rechten 
en verplichtingen van derde landen en op 
basis van daadwerkelijke wederkerigheid;

bijstand en stabilisatie na conflicten, door 
middel van de ondertekening van een 
kaderovereenkomst voor deelname, 
alsmede aan projecten in het kader van de 
permanente gestructureerde samenwerking 
(PESCO), gericht op de verdere 
ontwikkeling van de defensiecapaciteit, 
met de overeenkomstige rechten en 
verplichtingen van derde landen en op 
basis van daadwerkelijke wederkerigheid;

Or. en

Amendement 356
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. moedigt het Verenigd Koninkrijk 
aan deel te nemen aan 
crisisbeheersingsoperaties van de EU en 
aan GVDB-missies en -operaties, door 
middel van de ondertekening van een 
kaderovereenkomst voor deelname, 
alsmede aan projecten in het kader van de 
permanente gestructureerde samenwerking 
(PESCO), met de overeenkomstige rechten 
en verplichtingen van derde landen en op 
basis van daadwerkelijke wederkerigheid;

29. moedigt het Verenigd Koninkrijk 
aan deel te nemen aan 
crisisbeheersingsoperaties van de EU en 
aan GVDB-missies en -operaties, door 
middel van de ondertekening van een 
kaderovereenkomst voor deelname, 
alsmede aan projecten in het kader van de 
permanente gestructureerde samenwerking 
(PESCO);

Or. en

Amendement 357
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. moedigt het Verenigd Koninkrijk 29. moedigt het Verenigd Koninkrijk 
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aan deel te nemen aan 
crisisbeheersingsoperaties van de EU en 
aan GVDB-missies en -operaties, door 
middel van de ondertekening van een 
kaderovereenkomst voor deelname, 
alsmede aan projecten in het kader van de 
permanente gestructureerde samenwerking 
(PESCO), met de overeenkomstige rechten 
en verplichtingen van derde landen en op 
basis van daadwerkelijke wederkerigheid;

aan deel te nemen aan 
crisisbeheersingsoperaties van de EU en 
aan GVDB-missies en -operaties, door 
middel van de ondertekening van een 
kaderovereenkomst voor deelname, 
alsmede aan projecten in het kader van de 
permanente gestructureerde samenwerking 
(PESCO), wanneer het tot deelname wordt 
uitgenodigd en met de overeenkomstige 
rechten en verplichtingen van derde landen 
en op basis van daadwerkelijke 
wederkerigheid;

Or. en

Amendement 358
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 quater. nodigt het VK uit een 
prominente rol op zich te nemen tijdens 
crisisbeheersingsacties van de EU door bij 
te dragen tot civiele en militaire GVDB-
operaties;

Or. en

Amendement 359
Nathalie Loiseau, Arnaud Danjean, Petras Auštrevičius, Sven Mikser, Lukas Mandl, 
David McAllister, Witold Jan Waszczykowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. verzoekt de Commissie en de 
Europese Dienst voor extern optreden het 
Europees Parlement regelmatig op de 
hoogte te brengen van de politieke 
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dialoogvoering met het VK en van de 
belangrijkste aspecten van de informatie-
uitwisseling tussen de EU en het VK over 
het GVDB en de crisisbeheersing;

Or. en

Amendement 360
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. beklemtoont het onderlinge belang 
van veiligheid en ontwikkeling; spoort 
zowel de EU als het VK ertoe aan nauw 
samen te werken aan duurzame 
ontwikkeling en humanitaire hulp; 
herinnert beide partijen eraan dat het 
belangrijk is de verbintenis na te komen 
om 0,7 % van het bruto nationaal 
inkomen (bni) te besteden aan hulp voor 
ontwikkelingslanden en het beginsel van 
beleidscoherentie voor ontwikkeling te 
ondersteunen; is van mening dat zowel 
het partnerschap na afloop van de 
overeenkomst van Cotonou als de 
strategie van de EU voor Afrika kunnen 
profiteren van een effectieve 
samenwerking met het VK waarbij hoge 
sociale normen en hoge normen inzake 
mensenrechten en milieubescherming 
worden gehanteerd om de doelstellingen 
voor duurzame ontwikkeling te bereiken 
en de Overeenkomst van Parijs uit te 
voeren;

Or. en

Amendement 361
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. herinnert eraan dat effectieve 
internationale regelingen inzake 
wapencontrole, ontwapening en non-
proliferatie een hoeksteen vormen van de 
mondiale en Europese veiligheid; herinnert 
aan het belang van een coherente en 
geloofwaardige Europese strategie voor 
multilaterale onderhandelingen op 
mondiaal niveau en inzake regionale 
maatregelen op het gebied van de-escalatie 
en vertrouwensopbouw; verzoekt het VK 
zich ertoe te verplichten te blijven voldoen 
aan de criteria van Gemeenschappelijk 
Standpunt 2008/944/CFSP12;

30. herinnert eraan dat effectieve 
internationale regelingen inzake 
wapencontrole, ontwapening en non-
proliferatie een hoeksteen vormen van de 
mondiale en Europese veiligheid; herinnert 
aan het belang van een coherente en 
geloofwaardige Europese strategie voor 
multilaterale onderhandelingen op 
mondiaal niveau en inzake regionale 
maatregelen op het gebied van de-escalatie 
en vertrouwensopbouw; herinnert aan de 
belangrijke rol die het VK heeft gespeeld 
in de ontwikkeling en vaststelling van die 
normen, instellingen en organisaties; 
verzoekt het VK in verband met deze 
beleidsterreinen een gezamenlijke 
strategie te ontwikkelen met de EU; 
verzoekt het VK zich ertoe te verplichten te 
blijven voldoen aan de criteria van 
Gemeenschappelijk Standpunt 
2008/944/CFSP12 en samen met de EU de 
universele en strikte uitvoering te 
bevorderen van het 
Wapenhandelsverdrag, het Non-
proliferatieverdrag (NPV) en de 
verlenging van het New START-verdrag;

_________________ _________________
12 PB L 335 van 13.12.2008, blz. 99. 12 PB L 335 van 13.12.2008, blz. 99.

Or. en

Amendement 362
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. herinnert eraan dat effectieve 30. herinnert eraan dat de EU en het 
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internationale regelingen inzake 
wapencontrole, ontwapening en non-
proliferatie een hoeksteen vormen van de 
mondiale en Europese veiligheid; herinnert 
aan het belang van een coherente en 
geloofwaardige Europese strategie voor 
multilaterale onderhandelingen op 
mondiaal niveau en inzake regionale 
maatregelen op het gebied van de-escalatie 
en vertrouwensopbouw; verzoekt het VK 
zich ertoe te verplichten te blijven voldoen 
aan de criteria van Gemeenschappelijk 
Standpunt 2008/944/CFSP12;

VK de agenda van de VN voor vrede en 
ontwapening moeten goedkeuren; 
herinnert eraan dat effectieve internationale 
regelingen inzake wapencontrole, 
ontwapening en non-proliferatie een 
hoeksteen vormen van de mondiale en 
Europese veiligheid; herinnert aan het 
belang van een coherente en 
geloofwaardige Europese strategie voor 
multilaterale onderhandelingen op 
mondiaal niveau en inzake regionale 
maatregelen op het gebied van de-escalatie 
en vertrouwensopbouw; verzoekt het VK 
zich ertoe te verplichten te blijven voldoen 
aan de criteria van Gemeenschappelijk 
Standpunt 2008/944/CFSP12;

_________________ _________________
12 PB L 335 van 13.12.2008, blz. 99. 12 PB L 335 van 13.12.2008, blz. 99.

Or. en

Amendement 363
Nacho Sánchez Amor, Inma Rodríguez-Piñero, Javi López, Javier Moreno Sánchez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. wijst erop dat doeltreffende 
internationale regelingen inzake 
wapencontrole, ontwapening en non-
proliferatie een hoeksteen vormen van de 
mondiale en Europese veiligheid; herinnert 
aan het belang van een coherente en 
geloofwaardige Europese strategie voor 
multilaterale onderhandelingen op 
mondiaal niveau en inzake regionale 
maatregelen op het gebied van de-escalatie 
en vertrouwensopbouw; verzoekt het VK 
zich ertoe te verplichten te blijven voldoen 
aan de criteria van Gemeenschappelijk 
Standpunt 2008/944/CFSP12;

30. wijst erop dat doeltreffende 
internationale regelingen inzake 
wapencontrole, ontwapening en non-
proliferatie een hoeksteen vormen van de 
mondiale en Europese veiligheid; herinnert 
aan het belang van een coherente en 
geloofwaardige Europese strategie voor 
multilaterale onderhandelingen op 
mondiaal niveau en inzake regionale 
maatregelen op het gebied van de-escalatie 
en vertrouwensopbouw; verzoekt het VK 
zich ertoe te verplichten in de toekomst te 
blijven voldoen aan criteria die equivalent 
zijn aan die van Gemeenschappelijk 
Standpunt 2008/944/CFSP12;

_________________ _________________
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12 PB L 335 van 13.12.2008, blz. 99. 12 PB L 335 van 13.12.2008, blz. 99.

Or. es

Amendement 364
Vladimír Bilčík

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. pleit voor betere samenwerking 
tussen het Verenigd Koninkrijk en de 
Europese Unie betreffende 
aangelegenheden in verband met de 
democratische ontwikkeling in derde 
landen; onderstreept het belang van 
samenwerking voor de versterking van de 
rechtsstaat, hervormingsprocessen en de 
democratische parlementaire praktijk in 
derde landen;

Or. en

Amendement 365
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. verzoekt de Europese Unie en het 
Verenigd Koninkrijk de afschaffing van 
kernwapens te ondersteunen door de 
toetreding tot en de ondertekening van het 
Verdrag tot verbod van kernwapens 
(TPNW) en dodelijke autonome 
wapensystemen te bevorderen;

Or. en
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Amendement 366
Vladimír Bilčík

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 ter. onderstreept dat zowel het 
Verenigd Koninkrijk als de Europese 
Unie een gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid dragen voor de 
bestrijding van hybride dreigingen, onder 
meer de verspreiding van desinformatie;

Or. en

Amendement 367
Vladimír Bilčík

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 quater. herhaalt dat gezamenlijke 
bemiddelingspogingen en 
verkiezingswaarnemingsmissies in derde 
landen moeten worden ondersteund;

Or. en

Amendement 368
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. benadrukt het belang van consulaire 
samenwerking tussen de EU en het 
Verenigd Koninkrijk, aangezien dit een 
efficiënte bijstand aan elkaars burgers zou 
waarborgen en het Verenigd Koninkrijk de 

31. benadrukt het belang van consulaire 
samenwerking tussen de EU en het 
Verenigd Koninkrijk, aangezien dit een 
efficiënte bijstand aan elkaars burgers zou 
waarborgen en het Verenigd Koninkrijk de 
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mogelijkheid zou bieden om zijn burgers 
via een breder netwerk van consulaten over 
de hele wereld consulaire bescherming te 
bieden;

mogelijkheid zou bieden om zijn burgers 
via een breder netwerk van consulaten over 
de hele wereld consulaire bescherming te 
bieden; pleit voor een overeenkomst 
tussen de EU en het VK die ervoor zorgt 
dat Britse en EU-burgers diplomatieke en 
consulaire bescherming kunnen genieten 
in derde landen waar een van beide 
partijen geen diplomatieke 
vertegenwoordiging heeft, zoals 
vastgesteld bij artikel 20, lid 2, onder c), 
VWEU;

Or. en

Amendement 369
Urmas Paet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. benadrukt het belang van consulaire 
samenwerking tussen de EU en het 
Verenigd Koninkrijk, aangezien dit een 
efficiënte bijstand aan elkaars burgers zou 
waarborgen en het Verenigd Koninkrijk de 
mogelijkheid zou bieden om zijn burgers 
via een breder netwerk van consulaten over 
de hele wereld consulaire bescherming te 
bieden;

31. benadrukt het belang van consulaire 
samenwerking tussen de EU en het 
Verenigd Koninkrijk, aangezien dit een 
efficiënte bijstand aan elkaars burgers zou 
waarborgen en zowel het Verenigd 
Koninkrijk als de EU de mogelijkheid zou 
bieden om zijn burgers via een breder 
netwerk van consulaten over de hele 
wereld consulaire bescherming te bieden;

Or. en

Amendement 370
Nicolae Ştefănuță

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. benadrukt het belang van consulaire 
samenwerking tussen de EU en het 

31. benadrukt het grote belang van 
consulaire samenwerking tussen de EU en 
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Verenigd Koninkrijk, aangezien dit een 
efficiënte bijstand aan elkaars burgers zou 
waarborgen en het Verenigd Koninkrijk de 
mogelijkheid zou bieden om zijn burgers 
via een breder netwerk van consulaten over 
de hele wereld consulaire bescherming te 
bieden;

het Verenigd Koninkrijk, aangezien dit een 
efficiënte bijstand aan elkaars burgers zou 
waarborgen en het Verenigd Koninkrijk de 
mogelijkheid zou bieden om zijn burgers 
via een breder netwerk van consulaten over 
de hele wereld consulaire bescherming te 
bieden;

Or. en

Amendement 371
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. wijst erop dat het gehele akkoord 
met het Verenigd Koninkrijk als derde 
land, met inbegrip van bepalingen inzake 
gelijke concurrentievoorwaarden, de 
totstandbrenging van een samenhangend en 
solide governancesysteem als 
overkoepelend kader moet omvatten, dat 
het gezamenlijke permanente toezicht op 
en het beheer van het akkoord omvat, 
alsmede mechanismen voor de beslechting 
van geschillen en de handhaving van 
uitspraken daarvan, waar nodig met 
sancties en voorlopige maatregelen met 
betrekking tot de interpretatie en de 
toepassing van de bepalingen van de 
overeenkomst;

32. wijst erop dat het gehele akkoord 
met het Verenigd Koninkrijk als derde 
land, met inbegrip van bepalingen inzake 
gelijke concurrentievoorwaarden, de 
totstandbrenging van een samenhangend en 
solide governancesysteem als 
overkoepelend kader moet omvatten, dat 
het gezamenlijke permanente toezicht op 
en het beheer van het akkoord omvat, 
alsmede transparante mechanismen voor 
de beslechting van geschillen en de 
handhaving van uitspraken daarvan, waar 
nodig met sancties en voorlopige 
maatregelen met betrekking tot de 
interpretatie en de toepassing van de 
bepalingen van de overeenkomst; is van 
mening dat een enkel, alomvattend en 
horizontaal governancemechanisme in die 
zin moet worden toegepast op de 
toekomstige relatie met het VK in zijn 
geheel, waarbij de samenhang met de 
bepalingen van het terugtrekkingsakkoord 
wordt gewaarborgd; wijst erop dat het 
mechanisme voor geschillenbeslechting 
degelijk moet zijn en dat dit mechanisme 
moet zorgen voor doeltreffende, snel 
uitvoerbare oplossingen die een 
ontradend effect sorteren; benadrukt in 
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verband hiermee dat het Europees 
Parlement waakzaam blijft ten aanzien 
van de tenuitvoerlegging van alle 
bepalingen; herinnert eraan dat het VK 
als voormalige lidstaat belangrijke 
institutionele samenwerkings- en 
dialoogstructuren met de EU heeft 
opgebouwd die van pas kunnen komen bij 
de operationalisering van deze horizontale 
regelingen;

Or. en

Amendement 372
David McAllister

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. wijst erop dat het gehele akkoord 
met het Verenigd Koninkrijk als derde 
land, met inbegrip van bepalingen inzake 
gelijke concurrentievoorwaarden, de 
totstandbrenging van een samenhangend en 
solide governancesysteem als 
overkoepelend kader moet omvatten, dat 
het gezamenlijke permanente toezicht op 
en het beheer van het akkoord omvat, 
alsmede mechanismen voor de beslechting 
van geschillen en de handhaving van 
uitspraken daarvan, waar nodig met 
sancties en voorlopige maatregelen met 
betrekking tot de interpretatie en de 
toepassing van de bepalingen van de 
overeenkomst;

32. wijst erop dat het gehele akkoord 
met het Verenigd Koninkrijk als derde 
land, met inbegrip van bepalingen inzake 
gelijke concurrentievoorwaarden, de 
totstandbrenging van een samenhangend en 
solide governancesysteem als 
overkoepelend kader moet omvatten, dat 
het gezamenlijke permanente toezicht op 
en het beheer van het akkoord omvat, 
alsmede mechanismen voor de beslechting 
van geschillen en de handhaving van 
uitspraken daarvan, waar nodig met 
sancties en voorlopige maatregelen met 
betrekking tot de interpretatie en de 
toepassing van de bepalingen van de 
overeenkomst; herhaalt dat de EU van het 
VK een hoger ambitieniveau verwacht op 
het gebied van governance om een solide 
toekomstig partnerschap met het VK te 
kunnen opbouwen; wijst er nogmaals op 
dat het VK niet alleen voordelen kan 
ontvangen uit het toekomstige 
partnerschap met de EU dat gebaseerd 
moet zijn op een evenwicht tussen rechten 
en plichten;
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Or. en

Amendement 373
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. wijst erop dat het gehele akkoord 
met het Verenigd Koninkrijk als derde 
land, met inbegrip van bepalingen inzake 
gelijke concurrentievoorwaarden, de 
totstandbrenging van een samenhangend en 
solide governancesysteem als 
overkoepelend kader moet omvatten, dat 
het gezamenlijke permanente toezicht op 
en het beheer van het akkoord omvat, 
alsmede mechanismen voor de beslechting 
van geschillen en de handhaving van 
uitspraken daarvan, waar nodig met 
sancties en voorlopige maatregelen met 
betrekking tot de interpretatie en de 
toepassing van de bepalingen van de 
overeenkomst;

32. wijst erop dat het gehele akkoord 
met het Verenigd Koninkrijk als derde 
land, met inbegrip van bepalingen inzake 
gelijke concurrentievoorwaarden, de 
totstandbrenging van een enkel 
samenhangend en solide 
governancesysteem als overkoepelend 
kader moet omvatten, dat het gezamenlijke 
permanente toezicht op en het beheer, de 
uitvoering en beoordeling van het akkoord 
omvat, alsmede mechanismen voor de 
beslechting van geschillen en de 
handhaving van uitspraken daarvan, waar 
nodig met sancties en voorlopige 
maatregelen met betrekking tot de 
interpretatie en de toepassing van de 
bepalingen van de overeenkomst, alsmede 
een regelmatige dialoog tussen de partijen 
om de strategische koers te bepalen;

Or. en

Amendement 374
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. wijst erop dat het gehele akkoord 
met het Verenigd Koninkrijk als derde 
land, met inbegrip van bepalingen inzake 
gelijke concurrentievoorwaarden, de 
totstandbrenging van een samenhangend en 

32. wijst erop dat het gehele akkoord 
met het Verenigd Koninkrijk als derde 
land, met inbegrip van bepalingen inzake 
gelijke concurrentievoorwaarden, de 
totstandbrenging van een samenhangend en 



PE652.501v01-00 74/82 AM\1206090NL.docx

NL

solide governancesysteem als 
overkoepelend kader moet omvatten, dat 
het gezamenlijke permanente toezicht op 
en het beheer van het akkoord omvat, 
alsmede mechanismen voor de beslechting 
van geschillen en de handhaving van 
uitspraken daarvan, waar nodig met 
sancties en voorlopige maatregelen met 
betrekking tot de interpretatie en de 
toepassing van de bepalingen van de 
overeenkomst;

solide governancesysteem als 
overkoepelend kader moet omvatten, dat 
het gezamenlijke permanente toezicht op 
en het beheer van het akkoord omvat, 
alsmede mechanismen voor de beslechting 
van geschillen en de handhaving van 
uitspraken daarvan, waar nodig met 
sancties en voorlopige maatregelen met 
betrekking tot de interpretatie en de 
toepassing van de bepalingen van de 
overeenkomst; onderstreept dat dit 
governancesysteem moet worden 
onderworpen aan toezicht door de Raad;

Or. fr

Amendement 375
Traian Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. wijst erop dat het gehele akkoord 
met het Verenigd Koninkrijk als derde 
land, met inbegrip van bepalingen inzake 
gelijke concurrentievoorwaarden, de 
totstandbrenging van een samenhangend en 
solide governancesysteem als 
overkoepelend kader moet omvatten, dat 
het gezamenlijke permanente toezicht op 
en het beheer van het akkoord omvat, 
alsmede mechanismen voor de beslechting 
van geschillen en de handhaving van 
uitspraken daarvan, waar nodig met 
sancties en voorlopige maatregelen met 
betrekking tot de interpretatie en de 
toepassing van de bepalingen van de 
overeenkomst;

32. wijst erop dat het gehele akkoord 
met het Verenigd Koninkrijk als derde 
land, met inbegrip van bepalingen inzake 
gelijke concurrentievoorwaarden, 
specifieke sectorale kwesties en 
thematische samenwerkingsgebieden, de 
totstandbrenging van een samenhangend en 
solide governancesysteem als 
overkoepelend kader moet omvatten, dat 
het gezamenlijke permanente toezicht op 
en het beheer van het akkoord omvat, 
alsmede mechanismen voor de beslechting 
van geschillen en de handhaving van 
uitspraken daarvan, waar nodig met 
sancties en voorlopige maatregelen met 
betrekking tot de interpretatie en de 
toepassing van alle bepalingen van de 
overeenkomst;

Or. ro
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Amendement 376
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 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. wijst erop dat het gehele akkoord 
met het Verenigd Koninkrijk als derde 
land, met inbegrip van bepalingen inzake 
gelijke concurrentievoorwaarden, de 
totstandbrenging van een samenhangend en 
solide governancesysteem als 
overkoepelend kader moet omvatten, dat 
het gezamenlijke permanente toezicht op 
en het beheer van het akkoord omvat, 
alsmede mechanismen voor de beslechting 
van geschillen en de handhaving van 
uitspraken daarvan, waar nodig met 
sancties en voorlopige maatregelen met 
betrekking tot de interpretatie en de 
toepassing van de bepalingen van de 
overeenkomst;

32. wijst erop dat het gehele akkoord 
met het Verenigd Koninkrijk als derde 
land, met inbegrip van onder meer 
bepalingen inzake gelijke 
concurrentievoorwaarden en inzake 
visserij, de totstandbrenging van een 
samenhangend en solide 
governancesysteem als overkoepelend 
kader moet omvatten, dat het gezamenlijke 
permanente toezicht op en het beheer van 
het akkoord omvat, alsmede mechanismen 
voor de beslechting van geschillen en de 
handhaving van uitspraken daarvan, waar 
nodig met sancties en voorlopige 
maatregelen met betrekking tot de 
interpretatie en de toepassing van de 
bepalingen van de overeenkomst;

Or. en

Amendement 377
Danuta Maria Hübner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. wijst erop dat het gehele akkoord 
met het Verenigd Koninkrijk als derde 
land, met inbegrip van bepalingen inzake 
gelijke concurrentievoorwaarden, de 
totstandbrenging van een samenhangend en 
solide governancesysteem als 
overkoepelend kader moet omvatten, dat 

32. wijst erop dat het gehele akkoord 
met het Verenigd Koninkrijk als derde 
land, met inbegrip van bepalingen inzake 
gelijke concurrentievoorwaarden, de 
totstandbrenging van een enkel 
samenhangend en solide 
governancesysteem als overkoepelend 
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het gezamenlijke permanente toezicht op 
en het beheer van het akkoord omvat, 
alsmede mechanismen voor de beslechting 
van geschillen en de handhaving van 
uitspraken daarvan, waar nodig met 
sancties en voorlopige maatregelen met 
betrekking tot de interpretatie en de 
toepassing van de bepalingen van de 
overeenkomst;

kader moet omvatten, dat het gezamenlijke 
permanente toezicht op en het beheer van 
het akkoord omvat, alsmede mechanismen 
voor de beslechting van geschillen, 
naleving, en de handhaving van uitspraken 
daarvan, waar nodig met sancties en 
voorlopige maatregelen met betrekking tot 
de interpretatie en de toepassing van de 
bepalingen van de overeenkomst;

Or. en

Amendement 378
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. wijst erop dat het absoluut 
noodzakelijk is dat in dit 
governancesysteem de autonomie van de 
besluitvorming en de wettelijke en 
justitiële orde van de EU ten volle 
behouden blijven, inclusief de rol van het 
HvJ-EU als enige instantie die het EU-
recht en het EU-Handvest van de 
grondrechten interpreteert; is van mening 
dat voor bepalingen op basis van concepten 
van het Unierecht, in de 
governanceregeling moet worden voorzien 
in verwijzing naar het HvJ-EU;

33. wijst erop dat het absoluut 
noodzakelijk is dat in dit 
governancesysteem de autonomie van de 
besluitvorming en de wettelijke en 
justitiële orde van de EU ten volle 
behouden blijven, inclusief de rol van het 
Europees Parlement en de Raad als 
medewetgevers van het Unierecht en 
inclusief de rol van het HvJ-EU als enige 
instantie die het EU-recht en het EU-
Handvest van de grondrechten 
interpreteert; is van mening dat voor 
bepalingen op basis van concepten van het 
Unierecht, in de governanceregeling moet 
worden voorzien in verwijzing naar het 
HvJ-EU;

Or. en

Amendement 379
Nacho Sánchez Amor, Inma Rodríguez-Piñero, Javi López, Javier Moreno Sánchez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33
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Ontwerpresolutie Amendement

33. wijst erop dat het absoluut 
noodzakelijk is dat in dit 
governancesysteem de autonomie van de 
besluitvorming en de wettelijke en 
justitiële orde van de EU ten volle 
behouden blijven, inclusief de rol van het 
HvJ-EU als enige instantie die het EU-
recht en het EU-Handvest van de 
grondrechten interpreteert; is van mening 
dat voor bepalingen op basis van concepten 
van het Unierecht, in de 
governanceregeling moet worden voorzien 
in verwijzing naar het HvJ-EU;

33. wijst erop dat het absoluut 
noodzakelijk is dat in dit 
governancesysteem, met eerbiediging van 
de autonomie van beide partijen, de 
besluitvorming en de wettelijke en 
justitiële orde van de EU ten volle 
behouden blijven, inclusief de rol van het 
HvJ-EU als enige instantie die het EU-
recht en het EU-Handvest van de 
grondrechten interpreteert; is van mening 
dat voor bepalingen op basis van concepten 
van het Unierecht, in de 
governanceregeling moet worden voorzien 
in verwijzing naar het HvJ-EU;

Or. en

Amendement 380
Traian Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. wijst erop dat het absoluut 
noodzakelijk is dat in dit 
governancesysteem de autonomie van de 
besluitvorming en de wettelijke en 
justitiële orde van de EU ten volle 
behouden blijven, inclusief de rol van het 
HvJ-EU als enige instantie die het EU-
recht en het EU-Handvest van de 
grondrechten interpreteert; is van mening 
dat voor bepalingen op basis van concepten 
van het Unierecht, in de 
governanceregeling moet worden voorzien 
in verwijzing naar het HvJ-EU;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. ro

Amendement 381
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
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namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. is ingenomen met de bepalingen 
van de ontwerptekst van de overeenkomst 
die tot doel hebben de autonomie van de 
rechtsorde van de EU te handhaven, met 
inbegrip van de rol van het Hof van 
Justitie van de Europese Unie als hoogste 
instantie voor de uitlegging van het EU-
recht;

Or. en

Amendement 382
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

33 bis. is van mening dat beide partijen 
moeten beschikken over een goed 
werkend systeem voor doeltreffend 
toezicht op de handhaving van de 
overeenkomst door een onafhankelijke 
instantie die over voldoende middelen 
beschikt; benadrukt dat het belangrijk is 
dat die onafhankelijke instantie het recht 
heeft gerechtelijke stappen te 
ondernemen, onder meer tegen de 
overheid, bij een bevoegde rechterlijke 
instantie in een passende gerechtelijke 
procedure, met het oog op een adequate 
voorziening in rechte, met inbegrip van 
sancties;

Or. en
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Amendement 383
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

33 ter. wijst op de noodzaak om op EU-
niveau een controlesysteem op te zetten 
dat het Parlement en de Raad in staat stelt 
via de Commissie een systeem voor 
geschillenbeslechting te activeren 
wanneer zij van oordeel zijn dat het VK de 
overeenkomst niet naleeft; benadrukt dat 
het systeem voor geschillenbeslechting 
moet voorzien in geleidelijke sancties en 
corrigerende maatregelen wanneer blijkt 
dat een van de partijen de overeenkomst 
schendt; benadrukt dat het geen 
overeenkomst zal goedkeuren waarbij de 
rol van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie inzake kwesties met 
betrekking tot het Unierecht direct of 
indirect zou worden verzwakt;

Or. en

Amendement 384
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Anna Bonfrisco, 
Susanna Ceccardi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. benadrukt dat de 
vrijhandelsovereenkomst als geheel 
bepalingen moet omvatten over de dialoog 
met het maatschappelijk middenveld, de 
betrokkenheid van belanghebbenden en 
de raadpleging van beide partijen; dringt 
aan op de oprichting van interne 
adviesgroepen om toezicht te houden op 
de tenuitvoerlegging van de 

Schrappen
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overeenkomst;

Or. fr

Amendement 385
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. benadrukt dat de 
vrijhandelsovereenkomst als geheel 
bepalingen moet omvatten over de dialoog 
met het maatschappelijk middenveld, de 
betrokkenheid van belanghebbenden en de 
raadpleging van beide partijen; dringt aan 
op de oprichting van interne adviesgroepen 
om toezicht te houden op de 
tenuitvoerlegging van de overeenkomst;

34. benadrukt dat de 
vrijhandelsovereenkomst als geheel 
bepalingen moet omvatten over de dialoog 
met het maatschappelijk middenveld, de 
betrokkenheid van belanghebbenden en de 
raadpleging van beide partijen; dringt aan 
op de oprichting van interne adviesgroepen 
om toezicht te houden op de 
tenuitvoerlegging van de overeenkomst; is 
van oordeel dat de details over de werking 
van het forum voor het maatschappelijk 
middenveld, en met name over de 
organisatie van de dialoog en het overleg 
tussen het forum en de 
partnerschapsraad, moeten worden 
verduidelijkt;

Or. en

Amendement 386
Vladimír Bilčík

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. is verheugd over het voorstel om 
een parlementaire partnervergadering op 
te richten voor leden van het Europees 
Parlement en van het parlement van het 
Verenigd Koninkrijk;
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Or. en

Amendement 387
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

34 bis. beklemtoont dat de overeenkomst 
moet voorzien in de rechtsgrondslag voor 
bepalingen die in het kader van de 
overeenkomst de institutionele oprichting 
van een gemeenschappelijk parlementair 
orgaan mogelijk maken, dat de 
bevoegdheid heeft resoluties goed te 
keuren, aanbevelingen te doen, advies te 
verlenen, met inbegrip van voorstellen 
voor wijzigingen van de overeenkomst ten 
einde voor beide partijen een 
maximumniveau van belastingvrije en 
quotavrije markttoegang te handhaven, 
dat aan beide partijen verslag uitbrengt 
over de stand van zaken van de uitvoering 
van de overeenkomst, die op hun beurt 
een gemotiveerd antwoord zullen geven 
aan het gemeenschappelijk parlementair 
orgaan, met een toelichting van de 
maatregelen die zij denken te treffen;

Or. en

Amendement 388
Danuta Maria Hübner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

34 bis. herinnert eraan dat het Parlement 
politiek toezicht moet kunnen uitoefenen 
en dat de rol van het Parlement bij de 
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uitvoering van de bepaling inzake 
regelgevingssamenwerking moet worden 
geëerbiedigd, evenals de rechten en 
prerogatieven van het Parlement als 
medewetgever;

Or. en

Amendement 389
Danuta Maria Hübner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

34 ter. herinnert eraan dat de toekomstige 
overeenkomst niet in werking kan treden 
zonder de goedkeuring van het 
Parlement;

Or. en


