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Betreft: Advies van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
inzake 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 (2020/0382(NLE))

Geachte voorzitters,

Het is mij een genoegen u te kunnen meedelen dat, naar aanleiding van het besluit van de 
Conferentie van voorzitters van 28 december 2020, de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie 
en binnenlandse zaken (commissie LIBE) op 11 januari 2021 heeft verzocht om goedkeuring 
om een advies in de vorm van een brief bij de Commissie buitenlandse zaken en de Commissie 
internationale handel in te dienen in het kader van bovengenoemde procedure, overeenkomstig 
artikel 56, lid 1, van het Reglement. De commissie LIBE heeft dit advies op haar vergadering 
van 4 februari 2021 goedgekeurd. Op die vergadering heeft zij besloten de Commissie 
buitenlandse zaken en de Commissie internationale handel, als bevoegde commissies, te 
verzoeken onderstaande suggesties in hun ontwerpaanbeveling op te nemen.
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Hierbij leg ik dan ook het advies van de commissie LIBE voor, dat uit twee delen bestaat: 
deel A (Algemene opmerkingen), onder meer over deel I, titel III (institutionele bepalingen), 
en deel B (Thematische opmerkingen met betrekking tot elk bevoegdheidsgebied van de 
commissie LIBE). In het laatstgenoemde deel komen kwesties aan bod die onder de 
bevoegdheid van de commissie LIBE vallen, namelijk in de eerste plaats degene die duidelijk 
in de handels- en samenwerkingsovereenkomst zijn opgenomen: de bescherming van 
persoonsgegevens, veiligheid, samenwerking inzake rechtshandhaving en justitie in 
strafzaken, samen met andere relevante bepalingen van deel drie, die in de handels- en 
samenwerkingsovereenkomst zijn opgenomen, alsook asiel, migratie en regelingen voor 
grensbeheer en mobiliteit, die alleen in beperkte mate dan wel helemaal niet in de tekst van de 
handels- en samenwerkingsovereenkomst zijn opgenomen.

Hoogachtend,

Juan Fernando López Aguilar
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SUGGESTIES

A. Algemene opmerkingen

1. meent dat de handels- en samenwerkingsovereenkomst tracht te voorzien in een uniek 
kader voor een bijzondere relatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk, waarbij 
terdege rekening wordt gehouden met de nauwe betrekkingen tussen de twee partijen 
die tijdens het 47 jaar durende EU-lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk zijn 
gevormd, en het feit dat laatstgenoemde sinds 1 februari 2020 een derde land is en de in 
het terugtrekkingsakkoord bepaalde transitieperiode op 31 december 2020 ten einde 
liep;

2. betreurt ten zeerste dat de handels- en samenwerkingsovereenkomst voorlopig in 
werking is getreden, waarbij het recht van het Parlement op controle alvorens zijn 
goedkeuring te geven overeenkomstig artikel 218 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU), wordt ondermijnd;

3. erkent dat de Commissie overeenkomstig artikel 17 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie (VEU) de Unie in haar externe betrekkingen vertegenwoordigt; verzoekt 
dat het Parlement vergaderingen mag bijwonen van de Partnerschapsraad en van andere 
op grond van de handels- en samenwerkingsovereenkomst opgezette gezamenlijke 
organen, zoals het Gespecialiseerd Comité voor samenwerking inzake rechtshandhaving 
en justitie; dringt erop aan dat het Parlement in ieder geval een controletaak in het 
nieuwe institutionele kader moet vervullen en toezicht moet kunnen houden op de 
uitvoering van zowel de handels- en samenwerkingsovereenkomst als het 
terugtrekkingsakkoord; dringt aan op de vlotte oprichting van een Parlementaire 
Partnerschapsassemblee, waarin leden van het Europees Parlement toezicht zullen 
kunnen houden op de uitvoering van de handels- en samenwerkingsovereenkomst en 
toekomstige overeenkomsten alsmede de Partnerschapsraad aanbevelingen kunnen 
doen; dringt er voorts op aan dat de Commissie ervoor moet zorgen dat alle informatie 
en documenten met betrekking tot toekomstige vergaderingen van de Partnerschapsraad 
of andere gezamenlijke organen – op voet van gelijkheid met de Raad – met het 
Parlement worden gedeeld, dat het Parlement door de Commissie wordt geraadpleegd 
over de standpunten van de Unie ten aanzien van alle punten op de agenda van deze 
vergaderingen en dat de tijdens deze vergaderingen goedgekeurde notulen en 
documenten worden gedeeld met het Parlement afhankelijk van de kwesties die worden 
besproken; merkt op dat de bevoegde commissies van het Parlement het best geplaatst 
zijn om ervoor te zorgen dat de rol van het Parlement in dit opzicht op volledig 
transparante en doeltreffende wijze wordt vervuld; dringt er sterk op aan dat de 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken volledig op de hoogte 
wordt gehouden en wordt geraadpleegd, met name zoals hierboven aangegeven wat 
betreft de werkzaamheden van het Gespecialiseerd Comité voor samenwerking inzake 
rechtshandhaving en justitie;

4. betreurt het feit dat het Parlement niet in 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 
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gegevens is opgenomen1 en dat het Verenigd Koninkrijk zijn uitdrukkelijke 
toestemming moet geven voor het delen van dergelijke informatie met het Parlement;

5. neemt kennis van het besluit van de Commissie van 19 januari 2021 om een dienst 
Overeenkomsten EU-VK (UKS) op te richten;

B. Thematische opmerkingen (deel drie van de handels- en 
samenwerkingsovereenkomst)

Fundamentele rechten en de rechtsstaat, alsook opschortings- en opzeggingsbepalingen

6. is ingenomen met het feit dat in de algemene bepalingen van deel drie 
(artikel LAW.GEN.3) de uitdrukkelijke verwijzing naar “de jarenlange eerbiediging 
door de Partijen en de lidstaten van de democratie, de rechtsstaat en de bescherming van 
de fundamentele rechten en vrijheden van personen, zoals onder meer vastgelegd in de 
Universele Verklaring van de rechten van de mens en in het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens, en [naar] het belang de in dat Verdrag 
neergelegde rechten en vrijheden intern te verwezenlijken” is opgenomen; herinnert de 
bevoegde commissies eraan dat het Parlement in zijn resoluties van 12 februari 20202 en 
van 18 juni 20203 (hierna “de resoluties van februari en juni 2020” genoemd) het 
blijven naleven van en uitvoering geven aan het Europees Verdrag voor de rechten van 
de mens (EVRM), alsook de eerbiediging van de rechtsstaat als een noodzakelijke 
voorwaarde voor de samenwerking van de EU met het VK beschouwde; is voorts 
ingenomen met de opneming van specifieke bepalingen inzake opzegging, niet-
toepassing, opschorting en geschillenbeslechting in de verschillende titels van deel drie, 
met name de bepaling over een vlottere opzegging van dit deel (artikel 
LAW.OTHER.136: Opzegging) ingeval het Verenigd Koninkrijk of een lidstaat het 
EVRM opzegt, en de bepaling over de opschorting van dit deel (artikel 
LAW.OTHER.137: Opschorting) ingeval binnen één Partij sprake is van ernstige en 
systemische tekortkomingen wat de eerbiediging van fundamentele rechten betreft, 
waaronder de bescherming van persoonsgegevens en de rechtsstaat; benadrukt dat het 
Parlement, en met name de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken, volledig betrokken moet worden bij het interne EU-mechanisme voor het 
beslissen tot opzegging en/of opschorting op grond van de relevante toekomstige 
interinstitutionele regelingen; betreurt voorts het feit dat het mechanisme voor 
geschillenbeslechting als bedoeld in deel drie (titel XIII) een politiek mechanisme is 
zonder enige rol voor het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU); betreurt ten 
zeerste het feit dat in de handels- en samenwerkingsovereenkomst geen enkele rol voor 
het Parlement, of voor de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken in het bijzonder, in het mechanisme voor geschillenbeslechting wordt voorzien; 
verzoekt de Commissie en de Raad te voorzien in de volledige betrokkenheid van het 
Parlement bij het vaststellen van het standpunt van de Unie in de verschillende stappen 
van het mechanisme voor geschillenbeslechting op grond van de relevante toekomstige 
interinstitutionele regelingen; verzoekt de Commissie te komen met voorstellen over de 
procedure voor het instellen van het mechanisme voor geschillenbeslechting aan de kant 
van de Unie, met volledige betrokkenheid van het Parlement; dringt er bij de 

1 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/draft_eu-uk_security_of_information_agreement.pdf
2 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0033.
3 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0152.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/draft_eu-uk_security_of_information_agreement.pdf
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Commissie op aan om ten minste, en onverminderd toekomstige bepalingen, een 
publieke politieke toezegging te doen, uiterlijk op de datum van de stemming van het 
Parlement ter verlening van goedkeuring, waarin zij zal voorstellen dat de Raad delen of 
titels van de handels- en samenwerkingsovereenkomst opschort, wijzigt of opzegt 
indien het Parlement om opschorting, wijziging of opzegging verzoekt; is van mening 
dat het Parlement om goedkeuring moet worden verzocht alvorens te besluiten tot het 
wijzigen of opzeggen van de handels- en samenwerkingsovereenkomst door de Unie, 
met overeenkomstige toepassing van artikel 218, lid 6, VWEU, wanneer de Commissie 
het initiatief hiertoe neemt;

Gegevensbescherming

7. is het wat gegevensbescherming betreft eens met het doel van het 
terugtrekkingsakkoord om het gewaarborgde niveau van bescherming te handhaven 
voor personen in de Unie wier persoonsgegevens in het Verenigd Koninkrijk zullen 
worden verwerkt na de datum van terugtrekking;

8. neemt kennis van de verbintenis van de Partijen (artikel COMPROV.10) om een hoog 
niveau van bescherming van persoonsgegevens te waarborgen, en van de erkenning dat 
personen recht hebben op de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke 
levenssfeer, maar betreurt het feit dat de overeenkomst werd afgesloten voordat de 
Commissie haar adequaatheidstoetsing van het gegevensbeschermingskader van het VK 
had afgerond;

9. neemt ook kennis van de ongeziene tijdelijke bepaling inzake de doorgifte van 
persoonsgegevens aan het Verenigd Koninkrijk (artikel FINPROV.10A) voor een 
periode van vier maanden – die met nog eens twee maanden kan worden verlengd, 
tenzij het VK of de Commissie bezwaar maakt – waarin wordt vastgesteld dat een 
dergelijke doorgifte niet mag worden beschouwd als doorgifte aan een derde land op 
grond van het recht van de Unie, mits de op 31 december 2020 geldende wetgeving 
inzake gegevensbescherming van het Verenigd Koninkrijk van toepassing is en mits het 
Verenigd Koninkrijk zijn gegevensbeschermingskader, zijn regels inzake internationale 
doorgiften van persoonsgegevens of andere relevante niet-bindende teksten niet wijzigt, 
tenzij de Unie in de Partnerschapsraad haar instemming met een dergelijke wijziging 
heeft gegeven, ook stilzwijgend als binnen vijf werkdagen geen bezwaar wordt 
gemaakt;

10. merkt op dat deze tijdelijke bepaling bedoeld is om het verkeer van persoonsgegevens 
mogelijk te blijven maken terwijl de Commissie haar beoordeling van de adequaatheid 
van het beschermingsniveau van het juridisch kader van het VK inzake 
gegevensbescherming afrondt en dienovereenkomstig de relevante besluiten goedkeurt; 
heeft echter sterke twijfel of deze tijdelijke regeling in het vereiste niveau van 
bescherming voor de naar het VK doorgegeven persoonsgegevens zal voorzien, 
aangezien hierbij wordt uitgegaan van de veronderstelling dat de momenteel vigerende 
VK-wetgeving inzake gegevensbescherming uniale wetgeving inzake 
gegevensbescherming adequaat en correct heeft uitgevoerd, met name 
Verordening (EU) 2016/679 (de AVG) en Richtlijn (EU) 2016/680 (de richtlijn 
wetshandhaving), en dat het VK nu hetzelfde niveau van bescherming waarborgt zoals 
uiteengezet door de Unie; herinnert in dit opzicht aan de resoluties van februari en juni 
2020 van het Parlement, waarin wordt gewezen op de algemene en brede vrijstelling 
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voor de verwerking van persoonsgegevens voor immigratiedoeleinden van de Britse 
gegevensbeschermingswet en het juridisch kader van het VK inzake de bewaring van 
elektronische telecommunicatiegegevens;

11. herinnert wat betreft de adequaatheid van het juridisch kader van het VK inzake 
gegevensbescherming eveneens aan de resoluties van februari en juni 2020 van het 
Parlement waarin wordt benadrukt dat de Commissie overeenkomstig de AVG en de 
jurisprudentie van het HvJ-EU4 het gegevensbeschermingskader van het VK pas 
adequaat kan verklaren als ze heeft aangetoond dat het VK een niveau van bescherming 
biedt dat “in grote lijnen overeenkomt” met het niveau waarin wordt voorzien in het 
EU-rechtskader, onder meer met betrekking tot verdere doorgifte aan derde landen; is 
bovendien van mening dat het juridisch kader van het VK inzake de bewaring van 
elektronische telecommunicatiegegevens niet aan de vereisten van het desbetreffende 
EU-acquis zoals uitgelegd door het HvJ-EU voldoet en momenteel dus niet voldoet aan 
de adequaatheidsvereiste; is van mening dat de algemene en brede vrijstelling voor de 
verwerking van persoonsgegevens voor immigratiedoeleinden van de Britse 
gegevensbeschermingswet en het juridisch kader van het VK inzake de bewaring van 
elektronische telecommunicatiegegevens moet worden gewijzigd voordat een geldig 
besluit waarbij het beschermingsniveau passend wordt verklaard, kan worden genomen;

12. acht het noodzakelijk dat de Commissie het juridisch kader van het VK inzake 
gegevensbescherming zorgvuldig beoordeelt, met inbegrip van de internationale 
overeenkomsten over doorgiften van persoonsgegevens, zoals de overeenkomst inzake 
gegevenstoegang tussen de VS en het VK en de bepalingen inzake 
gegevensbescherming en digitale handel in de uitgebreide economische 
partnerschapsovereenkomst tussen het VK en Japan, en bijzondere aandacht besteedt 
aan het juridisch kader van het VK op het gebied van nationale veiligheid en voor de 
verwerking van persoonsgegevens door rechtshandhavingsinstanties; herinnert eraan dat 
programma’s voor grootschalige controle waarvoor grote hoeveelheden gegevens 
worden verzameld, misschien niet adequaat zijn volgens het recht van de Unie, en 
moedigt de Commissie sterk aan in haar beoordeling rekening te houden met de 
jurisprudentie van het HvJ-EU op dit gebied, zoals de zaken Schrems I en II en Privacy 
International5, alsook met de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens; herinnert ook aan de voortdurende tekortkomingen met betrekking tot het 
Schengeninformatiesysteem (SIS) door de autoriteiten van het VK en benadrukt dat de 
Commissie er niet in is geslaagd deze tekortkomingen adequaat en tijdig met de 
autoriteiten van het VK te remediëren; wijst erop dat deze tekortkomingen, ondanks het 
feit dat de handels- en samenwerkingsovereenkomst niet in toegang tot het SIS voorziet, 
hebben aangetoond dat gegevens van EU-burgers niet aan de autoriteiten van het VK 
konden worden toevertrouwd toen het nog een lidstaat was en dat het VK daarom deze 
problemen dringend moet oplossen en moet aantonen dat de op grond van deze 
overeenkomst verleende samenwerking inzake rechtshandhaving aan het VK kan 
worden toevertrouwd; benadrukt dat een besluit waarbij het beschermingsniveau 
passend wordt verklaard, niet mag worden genomen zolang deze tekortkomingen niet 

4 Arrest van 6 oktober 2015, C-362/14, Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner, 
ECLI:EU:C:2015:650.
5 Arrest van 6 oktober 2020, C-623/17, Privacy International/Secretary of State for Foreign and Commonwealth 
Affairs e.a., ECLI:EU:C:2020:790.
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zijn weggewerkt;

13. verzoekt de Commissie te waarborgen dat het VK de in dit advies genoemde problemen 
heeft opgelost alvorens de VK-wetgeving inzake gegevensbescherming adequaat te 
beschouwen overeenkomstig het recht van de Unie zoals uitgelegd door het HvJ-EU6; 
verzoekt ook het Europees Comité voor gegevensbescherming en de Europese 
Toezichthouder voor gegevensbescherming om advies te vragen en hen te voorzien van 
alle relevante informatie en passende termijnen om hun rol te vervullen; pleit er krachtig 
voor dat de Unie, indien het juridisch kader van het VK inzake gegevensbescherming 
niet aan de voorwaarden voldoet voor vaststelling van een besluit waarbij het 
beschermingsniveau passend wordt verklaard, moet wijzen op de noodzaak gebruik te 
maken van de alternatieve juridische mechanismen waarin uniale wetgeving inzake 
gegevensbescherming wat betreft internationale doorgiften voorziet;

14. roept bovendien de gegevensbeschermingsautoriteiten van de lidstaten op de toepassing 
van de tijdelijke regeling en eventuele daaropvolgende stappen proactief te volgen, 
teneinde bij te dragen aan de voortdurende eerbiediging van de rechten van in de Unie 
wonende betrokkenen;

Samenwerking inzake rechtshandhaving en justitie in strafzaken

15. is ingenomen met het feit dat samenwerking inzake rechtshandhaving en justitie in 
strafzaken is opgenomen in één enkele overeenkomst inzake de toekomstige 
betrekkingen tussen de EU en het VK, zoals beklemtoond in de resolutie van het 
Parlement van 12 februari 2020; neemt kennis van het feit dat een gemeenschappelijke 
overeenkomst inzake de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK is bereikt op 
het gebied van uitwisseling van gegevens betreffende DNA, vingerafdrukken en 
voertuigregistratie, doorgifte en verwerking van persoonsgegevens van passagiers 
(PNR), samenwerking inzake operationele informatie, samenwerking met Europol en 
Eurojust, overlevering, wederzijdse bijstand, uitwisseling van gegevens uit het 
strafregister, bestrijding van het witwassen van geld en het voorkomen van 
terrorismefinanciering, bevriezing en confiscatie, samen met een specifieke clausule 
voor opzegging en opschorting en een specifiek mechanisme voor 
geschillenbeslechting, alsook verbeterde samenwerking inzake terrorismebestrijding 
(artikel COMPROV.9) waarin wordt bepaald dat “[de] Partijen [samenwerken] op 
bilateraal, regionaal en internationaal niveau om daden van terrorisme in al zijn vormen 
en uitingen te voorkomen en te bestrijden overeenkomstig het internationale recht, met 
inbegrip van, indien van toepassing, internationale overeenkomsten ter bestrijding van 
terrorisme, het internationaal humanitair recht en het internationaal recht inzake de 
mensenrechten, en overeenkomstig de beginselen van het Handvest van de Verenigde 
Naties”; is van oordeel dat de handels- en samenwerkingsovereenkomst de nodige 

6 Arrest van 6 oktober 2015, C-362/14, Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner, 
ECLI:EU:C:2015:650; advies 1/15 van 26 juli 2017, PNR Canada, ECLI:EU:C:2017:592; arrest van 8 april 
2014, gevoegde zaken C-293/12 en C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd/Minister for Communications, Marine 
and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Commissioner of the Garda Síochána 
Ireland, EU:C:2014:238; arrest van 21 december 2016, gevoegde zaken C-203/15 en C-698/15, Tele2 Sverige 
AB/Post- och telestyrelsen en Secretary of State for the Home Department/Tom Watson e.a., 
ECLI:EU:C:2016:970; arrest van 6 oktober 2020, gevoegde zaken C-511/18, C-512/18, C-520/18, La 
Quadrature du Net e.a./Premier ministre e.a., ECLI:EU:C:2020:791; en arrest van 6 oktober 2020, C-623/17, 
Privacy International/Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs e.a., ECLI:EU:C:2020:790.
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grondslag verschaft voor het voortzetten van de samenwerking op het gebied van 
rechtshandhaving en justitie in strafzaken met het VK in het licht van diens nieuwe 
status als een derde niet-Schengen-land waarop vrij verkeer niet van toepassing is;

16. merkt op dat in de handels- en samenwerkingsovereenkomst wederzijdse samenwerking 
wordt vastgesteld tussen de bevoegde rechtshandhavingsinstanties van het VK en de 
lidstaten ten aanzien van de geautomatiseerde doorgifte van alle soorten gegevens uit 
hoofde van het juridisch kader van Prüm (DNA-profielen, dactyloscopische gegevens 
en bepaalde binnenlandse voertuigregistratiegegevens); geeft aan dat dit de eerste 
internationale EU-overeenkomst is die in de uitwisseling van deze gevoelige gegevens 
met een derde land voorziet; is ingenomen met het feit dat de Partijen bij de handels- en 
samenwerkingsovereenkomst zich hebben verbonden tot het uitwisselen van informatie 
over alle binnenlands beschikbare DNA- en dactyloscopische gegevens, met inbegrip 
van de gegevens van veroordeelde en verdachte personen, zoals de Commissie 
burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken heeft verzocht in de toelichting bij 
haar verslag A9-0100/2020 over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad 
betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische 
gegevens in het Verenigd Koninkrijk, waarover het Parlement is geraadpleegd7; wijst 
erop dat het VK, toen het nog een lidstaat was, niet deelnam aan de automatische 
doorgifte van voertuigregistratiegegevens volgens het recht van de Unie, en betreurt het 
feit dat een dergelijke uitwisseling met het VK in zijn status als derde land uit hoofde 
van de handels- en samenwerkingsovereenkomst is overeengekomen zonder dat het 
Parlement hierover is geraadpleegd; dringt erop aan dat het Parlement naar behoren 
wordt geïnformeerd over de uitkomst van de evaluatie die overeenkomstig 
artikel LAW.PRUM.18 (Ex-ante-evaluatie) moet worden uitgevoerd; wijst op de 
gevoeligheid van de uitgewisselde gegevens en de noodzaak een hoog niveau van 
gegevensbescherming te waarborgen; neemt voorts kennis van het feit dat in de 
handels- en samenwerkingsovereenkomst een procedure wordt vastgesteld voor de 
wijziging van deze titel met het oog op mogelijke toekomstige wijzigingen aan het 
juridisch kader van Prüm van de Unie (artikel LAW.PRUM.19, lid 1);

17. neemt kennis van de regelingen tot vaststelling van wederzijdse samenwerking wat 
betreft de uitwisseling en verwerking van PNR-gegevens en een rechtsgrondslag voor 
de doorgifte van gegevens door luchtvaartmaatschappijen die vluchten uitvoeren tussen 
de EU en het VK; is ingenomen met het feit dat deze regelingen de meest recente 
jurisprudentie van het HvJ-EU op dit gebied weerspiegelen en extra waarborgen 
bevatten vergeleken met bestaande overeenkomsten met andere derde landen; herinnert 
eraan dat Richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 
2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het 
voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en 
ernstige criminaliteit8 momenteel in drie zaken voor het HvJ-EU rechterlijk wordt 
getoetst vanwege mogelijke niet-gerechtvaardigde aantasting van de fundamentele 
rechten op privacy en gegevensbescherming9; is echter bezorgd dat 
artikel LAW.PNR.20 (Gebruiksdoeleinden van PNR-gegevens) een gebruik van PNR-
gegevens voor speciale doeleinden invoert dat alleen op het VK van toepassing is – 

7 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0068.
8 PB L 119 van 4.5.2016, blz. 132.
9 Zie zaak C-817/19, Ligue des droits humains/Conseil des ministres.
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risico op overlijden of ernstige verwonding of een aanzienlijk risico voor de 
volksgezondheid – dat niet in overeenstemming is met de uitwisseling van PNR-
gegevens tussen de lidstaten en niet voldoet aan het beginsel van wederkerigheid tussen 
landen; betreurt bovendien het feit dat volgens artikel LAW.PNR.28 (Bewaring van 
PNR-gegevens) het Verenigd Koninkrijk mag afwijken van zijn verplichting de PNR-
gegevens van passagiers na hun vertrek uit het land te wissen als uit een 
risicobeoordeling blijkt dat het nodig is dergelijke PNR-gegevens te bewaren, en dit 
tijdelijk mag doen gedurende een overgangsperiode van één jaar, die met nog een jaar 
mag worden verlengd, hetgeen kan leiden tot een situatie waarin het VK de gegevens 
van reizigers die niet voor rechtshandhavingsdoeleinden nodig zijn, voor een periode 
van drie jaar kan bewaren voordat de verplichting tot wissen van toepassing wordt;

18. wijst erop dat titel IV over samenwerking inzake operationele informatie niet voorziet 
in toegang tot de SIS-databank, waarop het Parlement in zijn eerdere resoluties had 
aangedrongen; benadrukt dat samenwerking op dit gebied bepalingen behelst over de 
uitwisseling van informatie tussen rechtshandhavingsinstanties over gezochte of 
vermiste personen en over voorwerpen voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en 
vervolgen van strafbare feiten en de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties, het 
voorkomen van bedreigingen voor de openbare veiligheid en het voorkomen en 
bestrijden van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, alsook een 
bepaling die voorziet in het gebruik van een beveiligd communicatiekanaal voor 
uitwisseling van informatie via Europol, hetgeen informatie-uitwisseling met het VK zal 
vergemakkelijken; wijst erop dat deze titel van de handels- en 
samenwerkingsovereenkomst voorziet in de sluiting van bilaterale overeenkomsten 
tussen het VK en de lidstaten mits de lidstaten in overeenstemming met het recht van de 
Unie handelen; benadrukt dat het van belang is dat de lidstaten in hun betrekkingen met 
het VK op het gebied van samenwerking inzake rechtshandhaving en justitie een 
uniforme en transparante benadering volgen;

19. is ingenomen met het feit dat de handels- en samenwerkingsovereenkomst voorziet in 
nauwe samenwerking tussen het VK en Europol en Eurojust, wat zowel het VK als de 
lidstaten ten goede zou komen, aangezien het VK vanwege zijn geografische nabijheid 
en omvang een belangrijke strategische partner van de EU zal blijven in de strijd tegen 
grensoverschrijdende georganiseerde misdaad en in de bestrijding van 
gemeenschappelijke veiligheidsbedreigingen; beklemtoont in deze context dat de 
handels- en samenwerkingsovereenkomst voorziet in de snelst mogelijke uitwisseling 
van informatie tussen een derde land en Europol; merkt op dat de handels- en 
samenwerkingsovereenkomst zal worden aangevuld met tussen Europol en Eurojust en 
het VK overeen te komen werk- en administratieve regelingen; roept de partijen in dit 
opzicht op te streven naar nauwe samenwerking, terwijl tegelijkertijd de technische en 
juridische beperkingen van een dergelijke samenwerking alsook fundamentele rechten 
worden geëerbiedigd; onderstreept dat de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en 
binnenlandse zaken dit proces en de relevante aspecten van praktische samenwerking 
aan de hand van haar toezichtsbevoegdheden ten aanzien van beide EU-agentschappen 
nauwlettend zal blijven monitoren; is bezorgd dat de handels- en 
samenwerkingsovereenkomst het VK in staat stelt om niet alleen voor de in de 
Europolverordening bepaalde verwerkingsdoeleinden persoonsgegevens aan Europol 
door te geven, maar ook voor andere doeleinden dan die waarvoor zij zijn verstrekt 
indien toegestaan door de doorgevende bevoegde autoriteit; neemt kennis van het feit 
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dat de doorgifte van persoonsgegevens aan Europol mag worden verwerkt in verband 
met slachtoffers van een strafbaar feit, getuigen of andere personen die informatie 
kunnen verstrekken over strafbare feiten, en betreurt het feit dat in de handels- en 
samenwerkingsovereenkomst geen nauwkeurigere definitie van de categorie “andere 
personen” wordt gegeven; is bezorgd over het feit dat Europol persoonsgegevens van 
niet-verdachten kan uitwisselen;

20. is ingenomen met het feit dat de handels- en samenwerkingsovereenkomst bepalingen 
over een overleveringsprocedure en over de bestrijding van witwassen en van 
terrorismefinanciering bevat, die de grondslagen kunnen leggen voor een zo nauw 
mogelijke samenwerking op het gebied van justitie in strafzaken met het VK als derde 
land; is tevreden dat overeenstemming is bereikt over de overleveringsprocedure, 
waarmee een nauwere en doeltreffendere samenwerking mogelijk wordt gemaakt dan 
wanneer het Europees Verdrag betreffende uitlevering van de Raad van Europa als 
grondslag was gebruikt;

21. prijst de inspanningen die zijn geleverd om het Europees Verdrag inzake wederzijdse 
rechtshulp in strafzaken aan te vullen met specifieke bepalingen om doeltreffendere 
samenwerking tussen de justitiële autoriteiten in strafzaken van de lidstaten en het VK 
te waarborgen; is ingenomen met de opneming van een alomvattende definitie van 
“uiteindelijk begunstigde” in de titel van de handels- en samenwerkingsovereenkomst 
over bestrijding van witwassen; is ingenomen met het feit dat de Partijen ook zijn 
overeengekomen bepalingen over bevriezing en confiscatie in de handels- en 
samenwerkingsovereenkomst op te nemen, waardoor nauwere samenwerking mogelijk 
wordt gemaakt dan die voorzien uit hoofde van de betrokken instrumenten van de Raad 
van Europa;

Asiel, migratie en grensbeheer

22. herinnert aan zijn standpunt in de resoluties van februari en juni 2020 ten aanzien van 
toekomstige samenwerking inzake asiel- en migratiebeleid tussen het VK en de 
lidstaten, waarbij het benadrukt dat in een dergelijke samenwerking ten minste 
regelingen moeten worden opgenomen ter bevordering van veilige en legale kanalen 
voor toegang tot internationale bescherming, onder meer via gezinshereniging, gezien 
het feit dat gezinshereniging belangrijk blijft voor asielzoekers die verblijven in het VK 
en een gezin hebben binnen de grenzen van de EU, en het de goedkeuring aanmoedigt 
van een plan voor gezinshereniging, dat na de overgangsperiode in werking moet 
treden, ter voorkoming van hiaten met negatieve praktische gevolgen voor de 
betrokkenen en met humanitaire gevolgen en om het recht te eerbiedigen van 
asielzoekers op een gezinsleven, overeenkomstig artikel 8 van het EVRM; betreurt 
daarom het feit dat, hoewel samenwerking inzake de aanpak van illegale migratie in de 
herziene politieke verklaring was opgenomen en wat asiel betreft de Commissie 
verlangde dat de Raad haar een mandaat verschafte overeenkomstig haar verklaring 
betreffende asiel10 naar aanleiding van de relevante voorstellen van het VK, het 
vooruitzicht van EU-samenwerking met het VK op het gebied van asiel, migratie en 
grensbeheer – een terrein waar de Unie bevoegd is te handelen en dat betrekking heeft 
op de rechten van de meest kwetsbare personen – geen werkelijkheid is geworden en 

10 Verklaring van de Commissie betreffende asiel, bijlage D bij het besluit van de Raad waarbij machtiging 
wordt verleend tot het openen van onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk.
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dat dit terrein van EU-beleid nu aan bilaterale samenwerking is overgelaten, ook in het 
licht van de gezamenlijke politieke verklaring betreffende asiel en terugkeer; benadrukt 
opnieuw dat het van belang is dat de lidstaten in hun betrekkingen met het VK op het 
gebied van migratie een uniforme en transparante benadering ten aanzien van het VK 
volgen; roept de Commissie op de wijze waarop de lidstaten de relevante wetgeving van 
de Unie in hun betrekkingen met het VK toepassen, te volgen en er regelmatig verslag 
over uit te brengen aan de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken alsook een samenhangende toepassing te waarborgen; herinnert de lidstaten en 
het VK aan hun verplichting alle kinderen op hun grondgebied te beschermen, ongeacht 
hun status, relatie of familiebanden, inclusief niet-begeleide minderjarigen, en de 
toegang van alle kinderen tot hun recht op bescherming, gezinsleven en welzijn in hun 
belang te garanderen, overeenkomstig het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de 
rechten van het kind (VRK) van 2 september 1990; is ingenomen met de unilaterale 
maatregelen van het VK om ervoor te zorgen dat onverwerkte aanvragen voor 
overplaatsing naar het VK voor gezinshereniging na 1 januari 2021 zullen worden 
blijven verwerkt (the Immigration, Nationality and Asylum (EU Exit) Regulations 
2019, SI 2019/745, Schedule 2, Part 3, paragraph 9); roept op tot de vlotte sluiting van 
een overeenkomst tussen de EU en het VK om de Dublinverordening te vervangen en 
kwesties zoals gezinshereniging voor asielzoekers of vluchtelingen en hervestigings- of 
overnameregelingen aan te pakken; verzoekt de Commissie voorts bij te dragen aan de 
ontwikkeling van veilige en legale migratiekanalen en -regelingen tussen de EU en het 
VK; benadrukt in deze context dat van de lidstaten met een externe land- of zeegrens – 
ontstaan als gevolg van het vertrek van het VK uit de EU – niet kan worden verwacht 
dat zij als grenspolitie namens het VK optreden; merkt op dat de handels- en 
samenwerkingsovereenkomst niet voorziet in toekomstige samenwerking tussen het 
Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) en de grenswacht van het VK en 
verzoekt om verduidelijking van de voorwaarden voor een dergelijke samenwerking 
tussen het VK als derde land en Frontex via, op z’n minst, toekomstige werkregelingen 
of statusovereenkomsten; benadrukt dat een dergelijke samenwerking moet voldoen aan 
het recht van de Unie en het internationale recht, dat van toepassing blijft op de grens 
tussen het VK en de EU, waaronder de eerbiediging van mensenrechten en 
fundamentele vrijheden;

Burgerrechten en mobiliteit

23. wijst erop dat het van cruciaal belang is dat de onderhandelingen tussen de twee Partijen 
gericht zijn op volledige voortzetting van de rechten van burgers en de rechten van hun 
gezinsleden van beide Partijen en dat de verblijfsregelingen van zowel het VK als de 
lidstaten gebruiksvriendelijk, transparant en gratis moeten zijn, teneinde het proces te 
vergemakkelijken; herinnert aan zijn resoluties van februari en juni 2020 en wijst er 
nogmaals op dat bepalingen over de rechten van burgers, waaronder het recht van vrij 
verkeer voor onderdanen van het VK in de EU op basis van wederkerigheid, in de tekst 
van een toekomstige internationale overeenkomst tussen de EU en het VK hadden 
moeten worden opgenomen en daar een fundamenteel en integraal onderdeel van 
hadden moeten uitmaken; wijst nogmaals op zijn aandringen dat toekomstige 
mobiliteitsregelingen op non-discriminatie tussen de lidstaten en op volledige 
wederkerigheid moeten zijn gebaseerd; blijft bezorgd over de situatie van 
grensarbeiders en herinnert eraan dat hun rechten onverwijld moeten worden 
veiliggesteld; roept het Verenigd Koninkrijk op niet te discrimineren tussen EU-burgers 
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op grond van hun nationaliteit, noch wat betreft registratie in de EU-vestigingsregeling, 
noch met betrekking tot kwesties op het gebied van mobiliteit en visa, en geen 
discriminerende visumprijzen op onderdanen van lidstaten toe te passen; verzoekt de 
Commissie het beginsel van wederkerigheid strikt te handhaven;

24. neemt in dit opzicht kennis van het werk van het gespecialiseerd Comité Burgerrechten 
en meer in het bijzonder van zijn twee gezamenlijke verslagen over de 
tenuitvoerlegging van verblijfsrechten; verzoekt de Commissie regelmatig verslag uit te 
brengen aan de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken over de 
tenuitvoerlegging van deel twee van het terugtrekkingsakkoord, met name aangezien de 
termijnen voor het aanvragen van de relevante regelingen van het VK en de lidstaten in 
juni dan wel in december 2021 verstrijken en verschillende tekortkomingen en 
vertragingen zijn vastgesteld; is bezorgd over de gevolgen voor burgers als de relevante 
termijnen niet worden nagekomen; herinnert eraan dat het Goede Vrijdagakkoord in al 
zijn onderdelen volledig moet worden nageleefd zoals vermeld in het 
terugtrekkingsakkoord, en dringt er bij de VK-autoriteiten op aan te waarborgen dat de 
rechten van burgers in Noord-Ierland niet worden ingeperkt; is ingenomen met de 
bepalingen inzake visa voor korte bezoeken, met name de verbintenis van beide Partijen 
om te voorzien in visumvrij reizen voor korte bezoeken en de opneming van een non-
discriminatieclausule tussen de lidstaten ingeval het VK besluit onderdanen van een 
lidstaat een visumplicht voor korte bezoeken op te leggen (artikel VSTV.1, leden 1 en 
2); betreurt het feit dat het beginsel van het vrije verkeer van personen tussen de EU en 
het VK niet meer van toepassing is, en is teleurgesteld over de beperkte inhoud van de 
handels- en samenwerkingsovereenkomst op het gebied van mobiliteit buiten het 
terugtrekkingsakkoord, als gevolg van het gebrek aan engagement van de kant van het 
VK;

°

° °

25. verzoekt daarom de Commissie buitenlandse zaken en de Commissie internationale 
handel, als bevoegde commissies, het Parlement aan te bevelen zijn goedkeuring te 
hechten aan het ontwerp van besluit van de Raad betreffende 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 (COM(2020)0856 – 2020/0382(NLE)).


