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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, 
van de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van 
Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds, en van de overeenkomst tussen de 
Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland 
inzake beveiligingsprocedures voor de uitwisseling en bescherming van gerubriceerde 
gegevens
(COM(2020)0856 – C9-xxxx/2021 – 2020/0382(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (COM(2020)0856),

– gezien de ontwerphandels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en 
de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk 
van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds (xxxx/2021), 

– gezien de overeenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk van 
Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake beveiligingsprocedures voor de uitwisseling 
en bescherming van gerubriceerde gegevens (xxxx/2021),

– gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 217 
en artikel 218, lid 6, tweede alinea, artikel 218, lid 7, en artikel 218, lid 8, tweede alinea, 
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (xxxx/2020),

– gezien zijn resolutie van 12 februari 2020 over het voorgestelde mandaat voor 
onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-
Brittannië en Noord-Ierland1,

– gezien zijn aanbeveling van 18 juni 2020 betreffende de onderhandelingen voor een 
nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en 
Noord-Ierland2,

– gezien artikel 105, leden 1 en 4, en artikel 114, lid 7, van zijn Reglement,

– gezien de gezamenlijke beraadslagingen van de Commissie buitenlandse zaken en de 
Commissie internationale handel overeenkomstig artikel 58 van het Reglement,

– gezien de brieven van de Commissie ontwikkelingssamenwerking, de Commissie 
begrotingscontrole, de Commissie economische en monetaire zaken, de Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken, de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid, de Commissie industrie, onderzoek en energie, de Commissie interne 

1 Aangenomen teksten, P9_TA-PROV(2020)0033.
2 Aangenomen teksten, P9_TA-PROV(2020)0152.
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markt en consumentenbescherming, de Commissie vervoer en toerisme, de Commissie 
regionale ontwikkeling, de Commissie visserij, de Commissie cultuur en onderwijs, de 
Commissie juridische zaken, de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en 
binnenlandse zaken en de Commissie constitutionele zaken,

– gezien de aanbeveling van de Commissie buitenlandse zaken en de Commissie 
internationale handel (A9-0000/20201),

1. hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de handels- en samenwerkingsovereenkomst 
tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, 
en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds, en van 
de overeenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk van Groot-
Brittannië en Noord-Ierland inzake beveiligingsprocedures voor de uitwisseling en 
bescherming van gerubriceerde gegevens;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en het 
Verenigd Koninkrijk.


