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Ændringsforslag 1
Dragoş Tudorache

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger, at det påtænkte 
partnerskab skal være baseret på de fælles 
værdier og principper om demokrati, 
retsstaten og respekt for 
menneskerettighederne, som bør 
formuleres i bindende politiske 
bestemmelser; understreger, at selv om EU 
fortsat vil være bundet af Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder, skal aftalen om de fremtidige 
forbindelser indbefatte fortsatte britiske 
tilsagn om at respektere den europæiske 
menneskerettighedskonvention (EMRK);

2. understreger, at det påtænkte 
partnerskab skal være baseret på de fælles 
værdier, gensidig tillid og principper om 
demokrati, retsstaten og respekt for 
menneskerettighederne, som bør 
formuleres i bindende politiske 
bestemmelser; understreger, at selv om EU 
fortsat vil være bundet af Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder, skal aftalen om de fremtidige 
forbindelser indbefatte fortsatte britiske 
tilsagn om at respektere den europæiske 
menneskerettighedskonvention (EMRK);

Or. en

Ændringsforslag 2
Terry Reintke

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. udtrykker bekymring over 
forhandlingernes hidtidige forløb, herunder 
aflysningen af to forhandlingsrunder, der 
skulle have fundet sted i den periode, hvor 
COVID-19-nedlukningen indtraf, såvel 
som genoptagelsen fra den 20. april; 
bemærker, at ifølge de oplysninger, der er 
modtaget fra Kommissionens taskforce for 
forbindelserne med Det Forenede 
Kongerige er der, på trods af en første 
udveksling om sikkerhedsspørgsmål, 
retshåndhævelse og retsligt samarbejde i 
straffesager, databeskyttelse og 
borgerrettigheder samt ulovlig migration 
og asyl, der fandt sted i løbet af den anden 

4. udtrykker bekymring over 
forhandlingernes hidtidige forløb, herunder 
aflysningen af to forhandlingsrunder, der 
skulle have fundet sted i den periode, hvor 
covid-19-nedlukningen indtraf, såvel som 
genoptagelsen fra den 20. april; bemærker, 
at ifølge de oplysninger, der er modtaget 
fra Kommissionens taskforce for 
forbindelserne med Det Forenede 
Kongerige er der, på trods af en første 
udveksling om sikkerhedsspørgsmål, 
retshåndhævelse og retsligt samarbejde i 
straffesager, databeskyttelse og 
borgerrettigheder samt migration og asyl, 
der fandt sted i løbet af den anden 
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forhandlingsrunde, ikke gjort nogen 
væsentlige fremskridt; minder om, at 
overgangsperioden i henhold til artikel 132 
i udtrædelsesaftalen kan forlænges ved en 
enkelt afgørelse truffet af Det Blandede 
Udvalg inden den 1. juli 2020; noterer sig, 
at den britiske regering under den anden 
forhandlingsrunde understregede, at den 
ikke agtede at anmode om en forlængelse 
af overgangsperioden; er dybt bekymret 
over udsigterne til at afslutte 
forhandlingerne om alle de væsentlige 
spørgsmål inden årets udgang, navnlig i 
betragtning af den aktuelle situation med 
COVID-19-pandemien og de yderst 
beskedne fremskridt, der er gjort indtil nu; 
opfordrer forhandlingsparterne til at gøre 
deres yderste for at fremme alle 
forhandlingsområder sideløbende, herunder 
de vanskeligste områder, og til at vedtage 
en omfattende forhandlingsstrategi;

forhandlingsrunde, ikke gjort nogen 
væsentlige fremskridt; minder om, at 
overgangsperioden i henhold til artikel 132 
i udtrædelsesaftalen kan forlænges ved en 
enkelt afgørelse truffet af Det Blandede 
Udvalg inden den 1. juli 2020; noterer sig, 
at den britiske regering under den anden 
forhandlingsrunde understregede, at den 
ikke agtede at anmode om en forlængelse 
af overgangsperioden; er dybt bekymret 
over udsigterne til at afslutte 
forhandlingerne om alle de væsentlige 
spørgsmål inden årets udgang, navnlig i 
betragtning af den aktuelle situation med 
covid-19-pandemien og de yderst beskedne 
fremskridt, der er gjort indtil nu; opfordrer 
forhandlingsparterne til at gøre deres 
yderste for at fremme alle 
forhandlingsområder sideløbende, herunder 
de vanskeligste områder, og til at vedtage 
en omfattende forhandlingsstrategi;

Or. en

Ændringsforslag 3
Sira Rego

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. udtrykker bekymring over 
forhandlingernes hidtidige forløb, herunder 
aflysningen af to forhandlingsrunder, der 
skulle have fundet sted i den periode, hvor 
COVID-19-nedlukningen indtraf, såvel 
som genoptagelsen fra den 20. april; 
bemærker, at ifølge de oplysninger, der er 
modtaget fra Kommissionens taskforce for 
forbindelserne med Det Forenede 
Kongerige er der, på trods af en første 
udveksling om sikkerhedsspørgsmål, 
retshåndhævelse og retsligt samarbejde i 
straffesager, databeskyttelse og 
borgerrettigheder samt ulovlig migration 
og asyl, der fandt sted i løbet af den anden 

4. udtrykker bekymring over 
forhandlingernes hidtidige forløb, herunder 
aflysningen af to forhandlingsrunder, der 
skulle have fundet sted i den periode, hvor 
covid-19-nedlukningen indtraf, såvel som 
genoptagelsen fra den 20. april; bemærker, 
at ifølge de oplysninger, der er modtaget 
fra Kommissionens taskforce for 
forbindelserne med Det Forenede 
Kongerige er der, på trods af en første 
udveksling om sikkerhedsspørgsmål, 
retshåndhævelse og retsligt samarbejde i 
straffesager, databeskyttelse og 
borgerrettigheder samt migration og asyl, 
der fandt sted i løbet af den anden 
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forhandlingsrunde, ikke gjort nogen 
væsentlige fremskridt; minder om, at 
overgangsperioden i henhold til artikel 132 
i udtrædelsesaftalen kan forlænges ved en 
enkelt afgørelse truffet af Det Blandede 
Udvalg inden den 1. juli 2020; noterer sig, 
at den britiske regering under den anden 
forhandlingsrunde understregede, at den 
ikke agtede at anmode om en forlængelse 
af overgangsperioden; er dybt bekymret 
over udsigterne til at afslutte 
forhandlingerne om alle de væsentlige 
spørgsmål inden årets udgang, navnlig i 
betragtning af den aktuelle situation med 
COVID-19-pandemien og de yderst 
beskedne fremskridt, der er gjort indtil nu; 
opfordrer forhandlingsparterne til at gøre 
deres yderste for at fremme alle 
forhandlingsområder sideløbende, herunder 
de vanskeligste områder, og til at vedtage 
en omfattende forhandlingsstrategi;

forhandlingsrunde, ikke gjort nogen 
væsentlige fremskridt; minder om, at 
overgangsperioden i henhold til artikel 132 
i udtrædelsesaftalen kan forlænges ved en 
enkelt afgørelse truffet af Det Blandede 
Udvalg inden den 1. juli 2020; noterer sig, 
at den britiske regering under den anden 
forhandlingsrunde understregede, at den 
ikke agtede at anmode om en forlængelse 
af overgangsperioden; er dybt bekymret 
over udsigterne til at afslutte 
forhandlingerne om alle de væsentlige 
spørgsmål inden årets udgang, navnlig i 
betragtning af den aktuelle situation med 
covid-19-pandemien og de yderst beskedne 
fremskridt, der er gjort indtil nu; opfordrer 
forhandlingsparterne til at gøre deres 
yderste for at fremme alle 
forhandlingsområder sideløbende, herunder 
de vanskeligste områder, og til at vedtage 
en omfattende forhandlingsstrategi;

Or. en

Ændringsforslag 4
Evin Incir

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. udtrykker bekymring over 
forhandlingernes hidtidige forløb, herunder 
aflysningen af to forhandlingsrunder, der 
skulle have fundet sted i den periode, hvor 
COVID-19-nedlukningen indtraf, såvel 
som genoptagelsen fra den 20. april; 
bemærker, at ifølge de oplysninger, der er 
modtaget fra Kommissionens taskforce for 
forbindelserne med Det Forenede 
Kongerige er der, på trods af en første 
udveksling om sikkerhedsspørgsmål, 
retshåndhævelse og retsligt samarbejde i 
straffesager, databeskyttelse og 
borgerrettigheder samt ulovlig migration 
og asyl, der fandt sted i løbet af den anden 

4. udtrykker bekymring over 
forhandlingernes hidtidige forløb, herunder 
aflysningen af to forhandlingsrunder, der 
skulle have fundet sted i den periode, hvor 
covid-19-nedlukningen indtraf, såvel som 
genoptagelsen fra den 20. april; bemærker, 
at ifølge de oplysninger, der er modtaget 
fra Kommissionens taskforce for 
forbindelserne med Det Forenede 
Kongerige er der, på trods af en første 
udveksling om sikkerhedsspørgsmål, 
retshåndhævelse og retsligt samarbejde i 
straffesager, databeskyttelse og 
borgerrettigheder samt migration og asyl, 
der fandt sted i løbet af den anden 
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forhandlingsrunde, ikke gjort nogen 
væsentlige fremskridt; minder om, at 
overgangsperioden i henhold til artikel 132 
i udtrædelsesaftalen kan forlænges ved en 
enkelt afgørelse truffet af Det Blandede 
Udvalg inden den 1. juli 2020; noterer sig, 
at den britiske regering under den anden 
forhandlingsrunde understregede, at den 
ikke agtede at anmode om en forlængelse 
af overgangsperioden; er dybt bekymret 
over udsigterne til at afslutte 
forhandlingerne om alle de væsentlige 
spørgsmål inden årets udgang, navnlig i 
betragtning af den aktuelle situation med 
COVID-19-pandemien og de yderst 
beskedne fremskridt, der er gjort indtil nu; 
opfordrer forhandlingsparterne til at gøre 
deres yderste for at fremme alle 
forhandlingsområder sideløbende, herunder 
de vanskeligste områder, og til at vedtage 
en omfattende forhandlingsstrategi;

forhandlingsrunde, ikke gjort nogen 
væsentlige fremskridt; minder om, at 
overgangsperioden i henhold til artikel 132 
i udtrædelsesaftalen kan forlænges ved en 
enkelt afgørelse truffet af Det Blandede 
Udvalg inden den 1. juli 2020; noterer sig, 
at den britiske regering under den anden 
forhandlingsrunde understregede, at den 
ikke agtede at anmode om en forlængelse 
af overgangsperioden; er dybt bekymret 
over udsigterne til at afslutte 
forhandlingerne om alle de væsentlige 
spørgsmål inden årets udgang, navnlig i 
betragtning af den aktuelle situation med 
covid-19-pandemien og de yderst beskedne 
fremskridt, der er gjort indtil nu; opfordrer 
forhandlingsparterne til at gøre deres 
yderste for at fremme alle 
forhandlingsområder sideløbende, herunder 
de vanskeligste områder, og til at vedtage 
en omfattende forhandlingsstrategi;

Or. en

Ændringsforslag 5
Dragoş Tudorache

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. noterer sig de drøftelser, der finder 
sted i Det EU-britiske Blandede Udvalg 
nedsat i henhold til udtrædelsesaftalen, og 
det kommende møde i det specialiserede 
udvalg om borgernes rettigheder; opfordrer 
Det Blandede Udvalgs formænd til i denne 
henseende aktivt at inddrage borgere og 
civilsamfundsorganisationer; anmoder om, 
at Parlamentet holdes fuldt underrettet om 
alle de drøftelser og beslutninger, som 
finder sted og træffes i Det Blandede 
Udvalg; er bekymret over, som det fremgår 
af de seneste tal for den britiske EU-
tilflytningsordning1 offentliggjort af det 
britiske indenrigsministerium den 16. april 

5. noterer sig de drøftelser, der finder 
sted i Det EU-britiske Blandede Udvalg 
nedsat i henhold til udtrædelsesaftalen, og 
det kommende møde i det specialiserede 
udvalg om borgernes rettigheder; opfordrer 
Det Blandede Udvalgs formænd til i denne 
henseende aktivt at inddrage borgere og 
civilsamfundsorganisationer; anmoder om, 
at Parlamentet holdes fuldt underrettet om 
alle de drøftelser og beslutninger, som 
finder sted og træffes i Det Blandede 
Udvalg; er bekymret over, som det fremgår 
af de seneste tal for den britiske EU-
tilflytningsordning1 offentliggjort af det 
britiske indenrigsministerium den 16. april 
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2020, at det af de i alt 3,4 mio. (3 468 700) 
ansøgninger, der var modtaget pr. 31. marts 
2020, kun er de 58 %, der er blevet 
imødekommet med tildeling af 
tidsubegrænset opholdsstatus ("settled"), 
mens 41 % af ansøgerne er blevet tildelt 
tilflytningsstatus ("pre-settled"); gentager 
sin opfordring til2 , for så vidt angår både 
britiske og EU-medlemsstaters ordninger 
for opholdsstatus, at disse ordninger er 
ikke-diskriminerende, brugervenlige og 
gennemskuelige samt gebyrfrie, at de er af 
tilkendegivende karakter og at der udstedes 
et fysisk dokument som bevis for status; 
minder om, at EU-borgere, der har opnået 
foreløbig status, bør behandles på lige fod 
med britiske statsborgere i henhold til 
udtrædelsesaftalen, herunder med hensyn 
til adgang til ydelser; opfordrer Det 
Blandede Udvalg og Kommissionen til at 
overvåge den relevante udvikling; 
bemærker, at der kun er gjort få fremskridt 
i at efterkomme Parlamentets opfordring til 
at behandle spørgsmål vedrørende den 
britiske EU-tilflytningsordning, navnlig 
vedrørende ansøgningers tilgængelighed, 
tilsynsmyndighedens uafhængighed og de 
mulige konsekvenser for EU-borgerne af 
ikke at overholde fristen, såvel som 
hvordan tilflytningsordningen finder 
anvendelse på EU-27-statsborgere i 
Nordirland, som ikke har søgt om britisk 
statsborgerskab i henhold til 
Langfredagsaftalen, samt behovet for at 
efterleve denne aftale i dens fulde 
udstrækning som fastsat i 
udtrædelsesaftalen; opfordrer indtrængende 
de britiske myndigheder til at sikre, at der 
ikke sker nogen forringelse af rettighederne 
for borgere i Nordirland; understreger, at 
disse spørgsmål skal udtømmende 
behandles og skal evalueres inden 
overgangsperiodens udløb som en 
forudsætning for en fremtidig aftale;

2020, at det af de i alt 3,4 mio. (3 468 700) 
ansøgninger, der var modtaget pr. 31. marts 
2020, kun er de 58 %, der er blevet 
imødekommet med tildeling af 
tidsubegrænset opholdsstatus ("settled"), 
mens 41 % af ansøgerne er blevet tildelt 
tilflytningsstatus ("pre-settled"); gentager 
sin opfordring til2 , for så vidt angår både 
britiske og EU-medlemsstaters ordninger 
for opholdsstatus, at disse ordninger er 
ikke-diskriminerende, brugervenlige og 
gennemskuelige samt gebyrfrie, at de er af 
tilkendegivende karakter og at der udstedes 
et fysisk dokument som bevis for status; 
minder om, at EU-borgere, der har opnået 
foreløbig status, bør behandles på lige fod 
med britiske statsborgere i henhold til 
udtrædelsesaftalen, herunder med hensyn 
til adgang til ydelser og sundhedssystemet; 
opfordrer Det Blandede Udvalg og 
Kommissionen til at overvåge den 
relevante udvikling; bemærker, at der kun 
er gjort få fremskridt i at efterkomme 
Parlamentets opfordring til at behandle 
spørgsmål vedrørende den britiske EU-
tilflytningsordning, navnlig vedrørende 
ansøgningers tilgængelighed, 
tilsynsmyndighedens uafhængighed og de 
mulige konsekvenser for EU-borgerne af 
ikke at overholde fristen, såvel som 
hvordan tilflytningsordningen finder 
anvendelse på EU-27-statsborgere i 
Nordirland, som ikke har søgt om britisk 
statsborgerskab i henhold til 
Langfredagsaftalen, samt behovet for at 
efterleve denne aftale i dens fulde 
udstrækning som fastsat i 
udtrædelsesaftalen; opfordrer indtrængende 
de britiske myndigheder til at sikre, at der 
ikke sker nogen forringelse af rettighederne 
for borgere i Nordirland; understreger, at 
disse spørgsmål skal udtømmende 
behandles og skal evalueres inden 
overgangsperiodens udløb som en 
forudsætning for en fremtidig aftale;

_________________ _________________
1 
https://assets.publishing.service.gov.uk/gov

1 
https://assets.publishing.service.gov.uk/gov
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ernment/uploads/system/uploads/attachme
nt_data/file/879569/eu-settlement-scheme-
statistics-march-2020.pdf

ernment/uploads/system/uploads/attachme
nt_data/file/879569/eu-settlement-scheme-
statistics-march-2020.pdf.

2 Europa-Parlamentets beslutning af 12. 
februar 2020 om det foreslåede 
forhandlingsmandat med henblik på et nyt 
partnerskab med Det Forenede Kongerige 
Storbritannien og Nordirland, vedtagne 
tekster, P9_TA(2020)0033.

2 Europa-Parlamentets beslutning af 12. 
februar 2020 om det foreslåede 
forhandlingsmandat med henblik på et nyt 
partnerskab med Det Forenede Kongerige 
Storbritannien og Nordirland, vedtagne 
tekster, P9_TA(2020)0033.

Or. en

Ændringsforslag 6
Javier Zarzalejos, José Manuel García-Margallo y Marfil

Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. understreger behovet for at 
beskytte borgernes rettigheder og især 
rettighederne for de arbejdstagere, som 
flytter fra begge sider af hegnet, indtil der 
er opnået en endelig aftale mellem 
regeringerne i Spanien og Det Forenede 
Kongerige for afkoloniseringen af 
Gibraltar i overensstemmelse med FN's 
resolutioner, som blev godkendt af 
Europa-Parlamentet og Rådet; mener, at 
denne aftale bør indgås inden sommeren 
2021 med henblik på at muliggøre en 
fremskyndet anvendelse af 
fællesskabsbestemmelserne, der vedrører 
individuelle rettigheder (f.eks. lufttrafik), 
som for øjeblikket er suspenderet;

Or. en

Ændringsforslag 7
Dragoş Tudorache

Udkast til udtalelse
Punkt 7 a (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7a. understreger vigtigheden af at 
fremme og beskytte den grundlæggende 
ret til privatliv og databeskyttelse, 
herunder sikring af personoplysninger, 
som en vigtig katalysator for den digitale 
økonomi og påpeger, at EU kræver fuld 
overholdelse af disse principper i al 
nuværende og fremtidig udvikling af 
kommerciel udveksling;

Or. en

Ændringsforslag 8
Morten Petersen, Sophia in 't Veld, Nathalie Loiseau

Udkast til udtalelse
Punkt 11

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

11. er bekymret over den britiske 
udmelding under første forhandlingsrunde 
om den fremtidige partnerskabsaftale (2.-5- 
marts 2020), at Det Forenede Kongerige 
for så vidt angår retsligt samarbejde og 
politisamarbejde i straffesager ikke vil 
forpligte sig til at håndhæve den 
europæiske 
menneskerettighedskonvention, og ej heller 
vil acceptere EU-Domstolens kompetence; 
beklager, at sidstnævnte standpunkt er 
blevet fastholdt under den anden 
forhandlingsrunde; tilslutter sig til fulde 
udmeldingen fra EU's forhandler Michel 
Barnier om, at hvis Det Forenede 
Kongerige fastholder denne holdning, vil 
det få umiddelbare og praktiske 
konsekvenser for det EU-britiske 
samarbejde, idet dette fortsat vil være 
muligt på grundlag af internationale aftaler, 
men ikke vil være særlig ambitiøst8. tager 
også de erklæringer til efterretning, som 
Michel Barnier fremsatte i forlængelse af 
anden forhandlingsrunde, ifølge hvilke Det 
Forenede Kongerige under anden runde 

11. mener, at det, såfremt Det 
Forenede Kongerige ikke udtrykkeligt 
forpligter sig til at håndhæve den 
europæiske 
menneskerettighedskonvention og ej 
heller vil acceptere EU-Domstolens 
kompetence, ikke vil være muligt at indgå 
en aftale om retsligt samarbejde og 
politisamarbejde i straffesager; er 
bekymret over den britiske udmelding 
under første forhandlingsrunde om den 
fremtidige partnerskabsaftale (2.-5. marts 
2020), at Det Forenede Kongerige for så 
vidt angår retsligt samarbejde og 
politisamarbejde i straffesager ikke vil 
forpligte sig til at håndhæve den 
europæiske 
menneskerettighedskonvention, og ej heller 
vil acceptere EU-Domstolens kompetence; 
beklager, at sidstnævnte standpunkt er 
blevet fastholdt under den anden 
forhandlingsrunde; tilslutter sig til fulde 
udmeldingen fra EU's forhandler Michel 
Barnier om, at hvis Det Forenede 
Kongerige fastholder denne holdning, vil 
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nægtede at give solide garantier for 
grundlæggende rettigheder og individuelle 
frihedsrettigheder og insisterede på at 
sænke de nugældende standarder og 
fravige de aftalte 
databeskyttelsesmekanismer, hvad der 
indebærer alvorlige begrænsninger på 
vores fremtidige sikkerhedspartnerskab9;

det få umiddelbare og praktiske 
konsekvenser for det EU-britiske 
samarbejde, idet dette fortsat vil være 
muligt på grundlag af internationale aftaler, 
men ikke vil være særlig ambitiøst8; tager 
også de erklæringer til efterretning, som 
Michel Barnier fremsatte i forlængelse af 
anden forhandlingsrunde, ifølge hvilke Det 
Forenede Kongerige under anden runde 
nægtede at give solide garantier for 
grundlæggende rettigheder og individuelle 
frihedsrettigheder og insisterede på at 
sænke de nugældende standarder og 
fravige de aftalte 
databeskyttelsesmekanismer, hvad der 
indebærer alvorlige begrænsninger på 
vores fremtidige sikkerhedspartnerskab9;

_________________ _________________
8 
https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/da/INF_19_5950

8 
https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/da/INF_19_5950.

9 
https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/da/statement_20_739

9 
https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/da/statement_20_739.

Or. en

Ændringsforslag 9
Terry Reintke

Udkast til udtalelse
Punkt 12

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

12. anser det for nødvendigt at rette 
særlig opmærksomhed mod de britiske 
retlige rammer for national sikkerhed eller 
retshåndhævende myndigheders 
behandling af personoplysninger; minder 
om, at masseovervågningsprogrammer 
måske ikke er tilstrækkelige i henhold til 
EU-retten; slår til lyd for, at der tages 
hensyn til EU-Domstolens retspraksis på 
dette område, såsom Schrems-sagen, samt 

12. anser det for nødvendigt at rette 
særlig opmærksomhed mod de britiske 
retlige rammer for national sikkerhed eller 
retshåndhævende myndigheders 
behandling af personoplysninger; minder 
om, at masseovervågningsprogrammer 
ikke er tilstrækkelige i henhold til EU-
retten; slår til lyd for, at der tages hensyn 
til EU-Domstolens retspraksis på dette 
område, såsom Schrems-sagen, samt 
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Menneskerettighedsdomstolens retspraksis; Menneskerettighedsdomstolens retspraksis;

Or. en

Ændringsforslag 10
Nathalie Loiseau, Morten Petersen, Sophia in 't Veld

Udkast til udtalelse
Punkt 13 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

13a. understreger, at Det Forende 
Kongerige som EU-medlem på grundlag 
af muligheden for fravalg i 2014 
besluttede sig for ikke længere at deltage i 
EU-instrumenterne på området for politi- 
og retsligt samarbejde i straffesager, men 
senere valgte igen at deltage i 
lovforanstaltninger fra sag til sag;

Or. en

Ændringsforslag 11
Dragoş Tudorache

Udkast til udtalelse
Punkt 15

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

15. gentager i betragtning af deres 
geografiske nærhed og de fælles trusler, 
som EU og Det Forenede Kongerige står 
over for, sin opfordring til 
forhandlingsparterne om at bestræbe sig på 
at opretholde virkningsfulde ordninger 
inden for samarbejde om retshåndhævelse, 
som er virkningsfulde og gensidigt 
gavnlige for sikkerheden for deres borgere, 
dog under hensyntagen til at Det Forenede 
Kongerige er et tredjeland uden for 
Schengenområdet, og at det derfor ikke kan 
nyde godt af de samme rettigheder og 
faciliteter som en medlemsstat; 

15. gentager i betragtning af deres 
geografiske nærhed og de fælles trusler, 
som EU og Det Forenede Kongerige står 
over for, sin opfordring til 
forhandlingsparterne om at bestræbe sig på 
at opretholde virkningsfulde, 
afbalancerede og gensidige ordninger 
inden for samarbejde om retshåndhævelse, 
som er virkningsfulde og gensidigt 
gavnlige for sikkerheden for deres borgere, 
dog under hensyntagen til at Det Forenede 
Kongerige er et tredjeland uden for 
Schengenområdet, og at det derfor ikke kan 
nyde godt af de samme rettigheder og 
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understreger, at særskilte, enkeltstående 
aftaler vil undergrave den retlige 
sammenhæng på områderne 
retshåndhævelse og retligt samarbejde i 
straffesager; opfordrer indtrængende 
Kommissionen til at overholde sine 
forhandlingsdirektiver og bestræbe sig på 
at forhandle en samlet, omfattende aftale;

faciliteter som en medlemsstat; 
understreger, at særskilte, enkeltstående 
aftaler vil undergrave den retlige 
sammenhæng på områderne 
retshåndhævelse og retligt samarbejde i 
straffesager; opfordrer indtrængende 
Kommissionen til at overholde sine 
forhandlingsdirektiver og bestræbe sig på 
at forhandle en samlet, omfattende aftale;

Or. en

Ændringsforslag 12
Morten Petersen, Sophia in 't Veld, Nathalie Loiseau

Udkast til udtalelse
Punkt 16

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

16. er dybt bekymret over den britiske 
anmodning om at få direkte adgang til EU's 
datainformationssystemer inden for retlige 
og indre anliggender og bevare en status i 
agenturerne for retlige og indre anliggender 
i stil med den, der er gældende for 
medlemsstaterne; understreger endnu en 
gang i denne forbindelse, at Det Forenede 
Kongerige i kraft af at stå uden for 
Schengenområdet ikke kan tilstås direkte 
adgang til EU's informationssystemer eller 
deltage i EU-agenturernes 
ledelsesstrukturer inden for området med 
frihed, sikkerhed og retfærdighed; advarer 
om, at enhver udveksling af oplysninger, 
herunder personoplysninger, med Det 
Forenede Kongerige bør være underlagt 
strenge beskyttelses-, revisions- og 
tilsynsbetingelser, herunder et tilsvarende 
beskyttelsesniveau for personoplysninger i 
forhold til det, der er fastsat i EU-retten;

16. modsætter sig på det kraftigste den 
britiske anmodning om at få direkte adgang 
til EU's datainformationssystemer inden for 
retlige og indre anliggender og bevare en 
status i agenturerne for retlige og indre 
anliggender i stil med den, der er gældende 
for medlemsstaterne; understreger endnu 
en gang i denne forbindelse, at Det 
Forenede Kongerige i kraft af at stå uden 
for Schengenområdet ikke kan tilstås 
direkte adgang til EU's 
informationssystemer eller deltage i EU-
agenturernes ledelsesstrukturer inden for 
området med frihed, sikkerhed og 
retfærdighed; advarer om, at enhver 
udveksling af oplysninger, herunder 
personoplysninger, med Det Forenede 
Kongerige bør være underlagt strenge 
beskyttelses-, revisions- og 
tilsynsbetingelser, herunder et tilsvarende 
beskyttelsesniveau for personoplysninger i 
forhold til det, der er fastsat i EU-retten;

Or. en
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Ændringsforslag 13
Morten Petersen, Sophia in 't Veld, Nathalie Loiseau

Udkast til udtalelse
Punkt 16 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

16a. minder om de britiske 
myndigheders hacking af den belgiske 
telekommunikationsudbyder Belgacom, 
som kom frem i 2013, og som af den 
belgiske føderale offentlige anklager i 
2018 blev tilskrevet GCHQ;

Or. en

Ændringsforslag 14
Morten Petersen, Sophia in 't Veld, Nathalie Loiseau

Udkast til udtalelse
Punkt 16 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

16b. minder om, at de britiske 
myndigheder har undladt at videregive 
oplysninger om 75 000 straffedomme 
afsagt over EU-borgere til deres 
hjemlande i overensstemmelse med 
Rådets afgørelse 2009/315/RIA, og at de 
har skjult denne undladelse for andre 
medlemsstater af frygt for at ødelægge 
Det Forenede Kongeriges omdømme med 
hensyn til samarbejdet om 
retshåndhævelse og retligt samarbejde i 
straffesager; beklager, at Det Forende 
Kongerige stadig ikke har videresendt 
oplysninger om disse 75 000 sager til de 
retshåndhævende myndigheder i EU-27;

Or. en

Ændringsforslag 15
Dragoş Tudorache
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Udkast til udtalelse
Punkt 17

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

17. minder om, at 
Schengeninformationssystemet (SIS) blev 
oprettet som et redskab til at opveje 
ophævelsen af grænsekontrollen i 
Schengenområdet; påpeger, at SIS-
lovgivningen udtrykkeligt forbyder 
tredjelandes adgang til systemet; 
understreger, at Det Forenede Kongerige 
som tredjeland ikke kan få adgang til SIS; 
minder om, at Det Forenede Kongerige i 
2015 begyndte at anvende visse 
bestemmelser i de gældende 
Schengenregler vedrørende SIS på området 
politisamarbejde10, og at der blev 
konstateret alvorlige mangler ved den 
britiske anvendelse, der endnu ikke er 
blevet afhjulpet; mener, at det fremtidige 
samarbejde mellem EU og Det Forenede 
Kongerige om retshåndhævelse og retsligt 
samarbejde bør være baseret på gensidig 
tillid; mener derfor, at ordningerne for det 
fremtidige EU-britiske samarbejde om 
retshåndhævelse og retsligt samarbejde bør 
være betinget af, at disse mangler 
afhjælpes; understreger i denne forbindelse 
betydningen af solide regler om 
databeskyttelse for begge 
forhandlingsparter;

17. minder om, at 
Schengeninformationssystemet (SIS) blev 
oprettet som et redskab til at opveje 
ophævelsen af grænsekontrollen i 
Schengenområdet; påpeger, at SIS-
lovgivningen udtrykkeligt forbyder 
tredjelandes adgang til systemet; 
understreger, at Det Forenede Kongerige 
som tredjeland ikke kan få adgang til SIS; 
minder om, at Det Forenede Kongerige i 
2015 begyndte at anvende visse 
bestemmelser i de gældende 
Schengenregler vedrørende SIS på området 
politisamarbejde10, og at der blev 
konstateret alvorlige mangler ved den 
britiske anvendelse, der endnu ikke er 
blevet afhjulpet; minder om, at Rådet den 
5. marts fremsatte en række henstillinger 
vedrørende de alvorlige mangler i 2017-
evalueringen vedrørende Det Forenede 
Kongeriges anvendelse af 
Schengenreglerne på SIS-området, og at 
Det Forenede Kongerige i sit svar ikke 
udviser tegn på at ville anvende og 
anerkende disse henstillinger, og 
opfordrer derfor til omgående at 
suspendere Det Forenede Kongeriges 
adgang til 
Schengeninformationssystemet; mener, at 
det fremtidige samarbejde mellem EU og 
Det Forenede Kongerige om 
retshåndhævelse og retsligt samarbejde bør 
være baseret på gensidig tillid; mener 
derfor, at ordningerne for det fremtidige 
EU-britiske samarbejde om 
retshåndhævelse og retsligt samarbejde bør 
være betinget af, at disse mangler 
afhjælpes; understreger i denne forbindelse 
betydningen af solide regler om 
databeskyttelse for begge 
forhandlingsparter;

_________________ _________________
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10 Rådets afgørelse 2007/533/RIA af 12. 
juni 2007 om oprettelse, drift og brug af 
anden generation af 
Schengeninformationssystemet (SIS II) 
(EUT L 205 af 7.8.2007, s. 63).

10 Rådets afgørelse 2007/533/RIA af 12. 
juni 2007 om oprettelse, drift og brug af 
anden generation af 
Schengeninformationssystemet (SIS II) 
(EUT L 205 af 7.8.2007, s. 63).

Or. en

Ændringsforslag 16
Morten Petersen, Sophia in 't Veld, Nathalie Loiseau

Udkast til udtalelse
Punkt 17

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

17. minder om, at 
Schengeninformationssystemet (SIS) blev 
oprettet som et redskab til at opveje 
ophævelsen af grænsekontrollen i 
Schengenområdet; påpeger, at SIS-
lovgivningen udtrykkeligt forbyder 
tredjelandes adgang til systemet; 
understreger, at Det Forenede Kongerige 
som tredjeland ikke kan få adgang til SIS; 
minder om, at Det Forenede Kongerige i 
2015 begyndte at anvende visse 
bestemmelser i de gældende 
Schengenregler vedrørende SIS på området 
politisamarbejde10, og at der blev 
konstateret alvorlige mangler ved den 
britiske anvendelse, der endnu ikke er 
blevet afhjulpet; mener, at det fremtidige 
samarbejde mellem EU og Det Forenede 
Kongerige om retshåndhævelse og retsligt 
samarbejde bør være baseret på gensidig 
tillid; mener derfor, at ordningerne for det 
fremtidige EU-britiske samarbejde om 
retshåndhævelse og retsligt samarbejde bør 
være betinget af, at disse mangler 
afhjælpes; understreger i denne 
forbindelse betydningen af solide regler 
om databeskyttelse for begge 
forhandlingsparter;

17. minder om, at 
Schengeninformationssystemet (SIS) blev 
oprettet som et redskab til at opveje 
ophævelsen af grænsekontrollen i 
Schengenområdet; påpeger, at SIS-
lovgivningen udtrykkeligt forbyder 
tredjelandes adgang til systemet; 
understreger, at Det Forenede Kongerige 
som tredjeland ikke kan få adgang til SIS; 
minder om, at Det Forenede Kongerige i 
2015 begyndte at anvende visse 
bestemmelser i de gældende 
Schengenregler vedrørende SIS på området 
politisamarbejde10, og at der blev 
konstateret alvorlige krænkelser ved den 
britiske anvendelse, der endnu ikke er 
blevet afhjulpet; mener, at det fremtidige 
samarbejde mellem EU og Det Forenede 
Kongerige om retshåndhævelse og retsligt 
samarbejde bør være baseret på gensidig 
tillid; mener derfor, at ordningerne for det 
fremtidige EU-britiske samarbejde om 
retshåndhævelse og retsligt samarbejde bør 
gøres betinget af, at krænkelserne af SIS 
og den manglende overførsel af 
oplysninger om 75 000 straffedomme 
afhjælpes fuldt ud, inden der indgås 
nogen aftale; understreger, at et sådant 
samarbejde kun kan komme på tale, hvis 
der fastsættes solide regler om 
databeskyttelse og indføres strenge 
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håndhævelsesmekanismer;

_________________ _________________
10Rådets afgørelse 2007/533/RIA af 12. 
juni 2007 om oprettelse, drift og brug af 
anden generation af 
Schengeninformationssystemet (SIS II) 
(EUT L 205 af 7.8.2007, s. 63).

10Rådets afgørelse 2007/533/RIA af 12. 
juni 2007 om oprettelse, drift og brug af 
anden generation af 
Schengeninformationssystemet (SIS II) 
(EUT L 205 af 7.8.2007, s. 63).

Or. en

Ændringsforslag 17
Loránt Vincze, Juan Fernando López Aguilar, Terry Reintke, Sira Rego, Morten 
Petersen, Evin Incir

Udkast til udtalelse
Punkt 18

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

18. påpeger, at den automatiserede 
udveksling af DNA-oplysninger med de 
britiske myndigheder i henhold til Prüm-
rammen først blev iværksat i 2019, og at 
Rådet er ved at vedtage en 
gennemførelsesafgørelse, som vil give Det 
Forenede Kongerige mulighed for at 
deltage i automatiseret udveksling af 
fingeraftryksdata; minder forhandlerne om, 
at Rådets afgørelser om bemyndigelse til 
disse automatiske dataudvekslinger udløber 
ved overgangsperiodens ophør; 
understreger behovet for en rettidig aftale 
om nye ordninger for de fremtidige 
forbindelser i betragtning af betydningen af 
informationsudveksling for kampen mod 
grov og organiseret kriminalitet og 
terrorisme på tværs af grænserne; mener, at 
de fremtidige forbindelser ikke bør 
fastsættes på forhånd i henhold til de 
regler, der anvendes i overgangsperioden; 
understreger, at enhver aftale bør være 
baseret på princippet om fuld gensidighed; 
opfordrer derfor indtrængende Det 
Forenede Kongerige til at tage sin holdning 
vedrørende tilbageholdelse af oplysninger 
om mistænkte op til revision, idet EU-

18. påpeger, at den automatiserede 
udveksling af DNA-oplysninger med de 
britiske myndigheder i henhold til Prüm-
rammen først blev iværksat i 2019, og at 
Rådet er ved at træffe afgørelse om 
vedtagelsen af en 
gennemførelsesafgørelse, som vil give Det 
Forenede Kongerige mulighed for at 
deltage i automatiseret udveksling af 
fingeraftryksdata; påpeger i denne 
forbindelse, at Parlamentet i forbindelse 
med den særlige høringsprocedure for 
retsakter under den tidligere tredje søjle 
den 13. maj 2020 afviste Rådets udkast til 
afgørelse som følge af usikkerhed om den 
fulde gensidighed med hensyn til 
udveksling af fingeraftryksoplysninger, 
databeskyttelsesgarantier samt den meget 
korte anvendelsestid; minder forhandlerne 
om, at Rådets afgørelser om bemyndigelse 
til disse automatiske dataudvekslinger, 
såfremt de vedtages, udløber ved 
overgangsperiodens ophør; understreger 
behovet for en rettidig aftale om nye 
ordninger for de fremtidige forbindelser i 
betragtning af betydningen af 
informationsudveksling for kampen mod 



AM\1205232DA.docx 17/25 PE652.317v01-00

DA

britiske udvekslinger i Prüm-regi ellers vil 
skulle holdes på et begrænset niveau;

grov og organiseret kriminalitet og 
terrorisme på tværs af grænserne; mener, at 
de fremtidige forbindelser ikke bør 
fastsættes på forhånd i henhold til de 
regler, der anvendes i overgangsperioden; 
understreger, at enhver aftale bør være 
baseret på princippet om fuld gensidighed; 
opfordrer derfor indtrængende Det 
Forenede Kongerige til at tage sin holdning 
vedrørende tilbageholdelse af oplysninger 
om mistænkte op til revision, idet EU-
britiske udvekslinger i Prüm-regi ellers vil 
skulle holdes på et begrænset niveau;

Or. en

Ændringsforslag 18
Morten Petersen, Sophia in 't Veld, Nathalie Loiseau

Udkast til udtalelse
Punkt 18

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

18. påpeger, at den automatiserede 
udveksling af DNA-oplysninger med de 
britiske myndigheder i henhold til 
Prümrammen først blev iværksat i 2019, og 
at Rådet er ved at vedtage en 
gennemførelsesafgørelse, som vil give Det 
Forenede Kongerige mulighed for at 
deltage i automatiseret udveksling af 
fingeraftryksdata; minder forhandlerne om, 
at Rådets afgørelser om bemyndigelse til 
disse automatiske dataudvekslinger udløber 
ved overgangsperiodens ophør; 
understreger behovet for en rettidig aftale 
om nye ordninger for de fremtidige 
forbindelser i betragtning af betydningen af 
informationsudveksling for kampen mod 
grov og organiseret kriminalitet og 
terrorisme på tværs af grænserne; mener, at 
de fremtidige forbindelser ikke bør 
fastsættes på forhånd i henhold til de 
regler, der anvendes i overgangsperioden; 
understreger, at enhver aftale bør være 
baseret på princippet om fuld gensidighed; 

18. påpeger, at den automatiserede 
udveksling af DNA-oplysninger med de 
britiske myndigheder i henhold til 
Prümrammen først blev iværksat i 2019, og 
at Rådet er ved at vedtage en 
gennemførelsesafgørelse, som vil give Det 
Forenede Kongerige mulighed for at 
deltage i automatiseret udveksling af 
fingeraftryksdata; minder forhandlerne om, 
at Rådets afgørelser om bemyndigelse til 
disse automatiske dataudvekslinger udløber 
ved overgangsperiodens ophør; 
understreger behovet for en rettidig aftale 
om nye ordninger for de fremtidige 
forbindelser i betragtning af betydningen af 
informationsudveksling for kampen mod 
grov og organiseret kriminalitet og 
terrorisme på tværs af grænserne; mener, at 
de fremtidige forbindelser ikke bør 
fastsættes på forhånd i henhold til de 
regler, der anvendes i overgangsperioden; 
understreger, at enhver aftale bør være 
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opfordrer derfor indtrængende Det 
Forenede Kongerige til at tage sin 
holdning vedrørende tilbageholdelse af 
oplysninger om mistænkte op til revision, 
idet EU-britiske udvekslinger i Prüm-regi 
ellers vil skulle holdes på et begrænset 
niveau;

baseret på princippet om fuld gensidighed;

Or. en

Ændringsforslag 19
Morten Petersen, Sophia in 't Veld, Nathalie Loiseau

Udkast til udtalelse
Punkt 19

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

19. er bekymret over, at det britiske 
forhandlingsmandat mangler ambitioner 
inden for vigtige områder af det retslige 
samarbejde i straffesager, såsom 
bestemmelser om bekæmpelse af 
hvidvaskning af penge; insisterer på, at lige 
vilkår i bekæmpelsen af hvidvaskning af 
penge er af afgørende betydning for en 
endelig aftale; mener, at det er vil være 
muligt for forhandlingsparterne at finde 
frem til en løsning, der tager højde for et 
mere ambitiøst samarbejde end det, der 
gælder i henhold til Europarådets 
konvention om udlevering;

19. er bekymret over, at det britiske 
forhandlingsmandat mangler ambitioner 
inden for vigtige områder af det retslige 
samarbejde i straffesager, såsom 
bestemmelser om bekæmpelse af 
hvidvaskning af penge og finansiering af 
bekæmpelse af terror; insisterer på, at lige 
vilkår i bekæmpelsen af hvidvaskning af 
penge er af afgørende betydning for en 
endelig aftale; mener, at det er vil være 
muligt for forhandlingsparterne at finde 
frem til en løsning, der tager højde for et 
mere ambitiøst samarbejde end det, der 
gælder i henhold til Europarådets 
konvention om udlevering;

Or. en

Ændringsforslag 20
Evin Incir

Udkast til udtalelse
Overskrift F

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

Irregulær migration, asyl og Migration, asyl og grænseforvaltning
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grænseforvaltning

Or. en

Ændringsforslag 21
Sira Rego

Udkast til udtalelse
Overskrift F

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

Irregulær migration, asyl og 
grænseforvaltning

Migration, asyl og grænseforvaltning

Or. en

Ændringsforslag 22
Terry Reintke

Udkast til udtalelse
Overskrift F

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

Irregulær migration, asyl og 
grænseforvaltning

Migration, asyl og grænseforvaltning

Or. en

Ændringsforslag 23
Assita Kanko

Udkast til udtalelse
Punkt 20

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

20. understreger behovet for at nå til 
enighed om betingelserne for samarbejde 
om irregulær migration af andre 
statsborgere end de to parters, under 
samtidig anerkendelse af nødvendigheden 

20. understreger behovet for at nå til 
enighed om betingelserne for samarbejde 
om irregulær migration af andre 
statsborgere end de to parters, under 
samtidig anerkendelse af nødvendigheden 
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af at beskytte særligt sårbare personer; 
gentager sin opfordring til, at et sådant 
samarbejde i det mindste bør indeholde 
ordninger, der udbygger de sikrede og 
lovlige adgangsveje til international 
beskyttelse, herunder gennem 
familiesammenføring;

af at beskytte reelle flygtninge;

Or. en

Ændringsforslag 24
Evin Incir

Udkast til udtalelse
Punkt 20

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

20. understreger behovet for at nå til 
enighed om betingelserne for samarbejde 
om irregulær migration af andre 
statsborgere end de to parters, under 
samtidig anerkendelse af nødvendigheden 
af at beskytte særligt sårbare personer; 
gentager sin opfordring til, at et sådant 
samarbejde i det mindste bør indeholde 
ordninger, der udbygger de sikrede og 
lovlige adgangsveje til international 
beskyttelse, herunder gennem 
familiesammenføring;

20. understreger behovet for at nå til 
enighed om betingelserne for et samarbejde 
om alle former for migration af andre 
statsborgere end de to parters ,statsborgere 
under samtidig anerkendelse af de 
grundlæggende rettigheder og 
nødvendigheden af at sikre den 
menneskelige værdighed for alle og 
beskytte særligt sårbare personer; gentager 
sin opfordring til, at et sådant samarbejde i 
det mindste bør indeholde ordninger, der 
udbygger de sikrede og lovlige 
adgangsveje til international beskyttelse, 
herunder gennem familiesammenføring;

Or. en

Ændringsforslag 25
Sira Rego

Udkast til udtalelse
Punkt 20

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

20. understreger behovet for at nå til 
enighed om betingelserne for samarbejde 

20. understreger behovet for at nå til 
enighed om betingelserne for et samarbejde 
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om irregulær migration af andre 
statsborgere end de to parters, under 
samtidig anerkendelse af nødvendigheden 
af at beskytte særligt sårbare personer; 
gentager sin opfordring til, at et sådant 
samarbejde i det mindste bør indeholde 
ordninger, der udbygger de sikrede og 
lovlige adgangsveje til international 
beskyttelse, herunder gennem 
familiesammenføring;

om migration af andre statsborgere end de 
to parters statsborgere, under samtidig 
anerkendelse af de grundlæggende 
rettigheder og nødvendigheden af at sikre 
den menneskelige værdighed for alle og 
beskytte særligt sårbare personer; gentager 
sin opfordring til, at et sådant samarbejde i 
det mindste bør indeholde ordninger, der 
udbygger de sikrede og lovlige 
adgangsveje til international beskyttelse, 
herunder gennem familiesammenføring;

Or. en

Ændringsforslag 26
Terry Reintke

Udkast til udtalelse
Punkt 20

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

20. understreger behovet for at nå til 
enighed om betingelserne for samarbejde 
om irregulær migration af andre 
statsborgere end de to parters, under 
samtidig anerkendelse af nødvendigheden 
af at beskytte særligt sårbare personer; 
gentager sin opfordring til, at et sådant 
samarbejde i det mindste bør indeholde 
ordninger, der udbygger de sikrede og 
lovlige adgangsveje til international 
beskyttelse, herunder gennem 
familiesammenføring;

20. understreger behovet for at nå til 
enighed om betingelserne for samarbejde 
om migration af andre statsborgere end de 
to parters, under samtidig anerkendelse af 
nødvendigheden af at beskytte særligt 
sårbare personer; gentager sin opfordring 
til, at et sådant samarbejde i det mindste 
bør indeholde ordninger, der udbygger de 
sikrede og lovlige adgangsveje til 
international beskyttelse, herunder gennem 
familiesammenføring;

Or. en

Ændringsforslag 27
Terry Reintke

Udkast til udtalelse
Punkt 21

Udkast til udtalelse Ændringsforslag
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21. understreger behovet for et solidt 
samarbejde mellem parterne for at 
bekæmpe menneskesmugling og 
menneskehandel i overensstemmelse med 
folkeretten, som fortsat vil gælde for 
grænsen mellem Det Forenede Kongerige 
og EU; opfordrer forhandlingsparterne til 
at afklare den rolle, som Europol og den 
europæiske grænse- og kystvagt kan spille 
i at muliggøre et sådant samarbejde;

21. understreger behovet for et solidt 
samarbejde mellem parterne for at 
bekæmpe menneskesmugling og 
menneskehandel i overensstemmelse med 
folkeretten, som fortsat vil gælde for 
grænsen mellem Det Forenede Kongerige 
og EU;

Or. en

Ændringsforslag 28
Sira Rego

Udkast til udtalelse
Punkt 21

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

21. understreger behovet for et solidt 
samarbejde mellem parterne for at 
bekæmpe menneskesmugling og 
menneskehandel i overensstemmelse med 
folkeretten, som fortsat vil gælde for 
grænsen mellem Det Forenede Kongerige 
og EU; opfordrer forhandlingsparterne til 
at afklare den rolle, som Europol og den 
europæiske grænse- og kystvagt kan spille 
i at muliggøre et sådant samarbejde;

21. understreger behovet for et solidt 
samarbejde mellem parterne for at 
bekæmpe menneskesmugling og 
menneskehandel i overensstemmelse med 
folkeretten, som fortsat vil gælde for 
grænsen mellem Det Forenede Kongerige 
og EU;

Or. en

Ændringsforslag 29
Assita Kanko

Udkast til udtalelse
Punkt 23

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

23. understreger endnu en gang 
behovet for vedtagelse af en plan for 
familiesammenføring, som bør være klar 

udgår
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til at træde i kraft ved overgangsperiodens 
udløb, således at der undgås 
usikkerheder, der kan få humanitære 
konsekvenser, og for således at respektere 
asylansøgeres ret til familieliv i henhold 
til artikel 8 i EMRK, som fortsat er 
gældende i både Det Forenede Kongerige 
og EU;

Or. en

Ændringsforslag 30
Assita Kanko

Udkast til udtalelse
Punkt 25

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

25. understreger betydningen af en 
koordineret tilgang fra EU's side med 
hensyn til alle disse spørgsmål, idet 
bilaterale ordninger mellem Det Forenede 
Kongerige og de enkelte medlemsstater om 
spørgsmål som familiesammenføring for 
asylansøgere eller flygtninge, 
omfordelings- eller 
tilbagetagelsesordninger risikerer at få 
negative konsekvenser for sammenhængen 
i EU's asyl- og migrationspolitik; opfordrer 
begge forhandlingsparter til at stræbe efter 
en afbalanceret og konstruktiv tilgang i 
alle disse spørgsmål, herunder juridiske 
udveje og tilbagetagelsesordninger for 
tredjelandsstatsborgere, med opprioritering 
af behovet for at yde international 
beskyttelse til de hårdest trængende og 
særlig opmærksomhed rettet mod de mest 
sårbare personer, en tilgang som begge 
parter har forpligtet sig til;

25. understreger betydningen af en 
koordineret tilgang fra EU's side, idet 
bilaterale ordninger mellem Det Forenede 
Kongerige og de enkelte medlemsstater 
risikerer at skabe incitamenter for 
sekundære bevægelser i EU og irregulære 
migrationsbevægelser, der får negative 
konsekvenser for sammenhængen i EU's 
asyl- og migrationspolitik; opfordrer 
Kommissionen til at stræbe efter at indgå 
aftaler om gensidig tilbagetagelse af 
tredjelandsstatsborgere, der er kommet ind 
i EU eller Det Forenede Kongerige på 
irregulær vis, med opprioritering af 
behovet for at yde international beskyttelse 
til de hårdest trængende og særlig 
opmærksomhed rettet mod de mest sårbare 
personer, en tilgang som begge parter har 
forpligtet sig til;

Or. en

Ændringsforslag 31
Sira Rego
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Udkast til udtalelse
Punkt 25

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

25. understreger betydningen af en 
koordineret tilgang fra EU's side med 
hensyn til alle disse spørgsmål, idet 
bilaterale ordninger mellem Det Forenede 
Kongerige og de enkelte medlemsstater om 
spørgsmål som familiesammenføring for 
asylansøgere eller flygtninge, 
omfordelings- eller 
tilbagetagelsesordninger risikerer at få 
negative konsekvenser for sammenhængen 
i EU's asyl- og migrationspolitik; opfordrer 
begge forhandlingsparter til at stræbe efter 
en afbalanceret og konstruktiv tilgang i alle 
disse spørgsmål, herunder juridiske udveje 
og tilbagetagelsesordninger for 
tredjelandsstatsborgere, med opprioritering 
af behovet for at yde international 
beskyttelse til de hårdest trængende og 
særlig opmærksomhed rettet mod de mest 
sårbare personer, en tilgang som begge 
parter har forpligtet sig til;

25. understreger betydningen af en 
koordineret tilgang fra EU's side med 
hensyn til alle disse spørgsmål, idet 
bilaterale ordninger mellem Det Forenede 
Kongerige og de enkelte medlemsstater om 
spørgsmål som familiesammenføring for 
asylansøgere eller flygtninge, 
omfordelings- eller 
tilbagetagelsesordninger risikerer at få 
negative konsekvenser for sammenhængen 
i EU's asyl- og migrationspolitik; opfordrer 
begge forhandlingsparter til at stræbe efter 
en afbalanceret og konstruktiv tilgang i alle 
disse spørgsmål, herunder juridiske udveje 
for tredjelandsstatsborgere, med 
opprioritering af behovet for at yde 
international beskyttelse til de hårdest 
trængende og særlig opmærksomhed rettet 
mod de mest sårbare personer, en tilgang 
som begge parter har forpligtet sig til;

Or. en

Ændringsforslag 32
Loránt Vincze

Udkast til udtalelse
Punkt 26

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

26. gentager sin opfordring til at 
præcisere det fremtidige praktiske 
samarbejde mellem de britiske 
myndigheder og EU-agenturerne på 
området retlige og indre anliggender under 
hensyntagen til Det Forenede Kongeriges 
status som ikke-Schengenland,

26. gentager sin opfordring til at 
præcisere det fremtidige praktiske 
samarbejde mellem de britiske 
myndigheder og EU-agenturerne på 
området retlige og indre anliggender under 
hensyntagen til Det Forenede Kongeriges 
status som et tredjeland uden for 
Schengenområdet og en vigtig partner i 
kampen mod terrorisme og organiseret 
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kriminalitet; understreger, at et tæt 
samarbejde på politiområdet og det 
strafferetlige område i form af 
informationsudveksling og fælles hold 
ville være gensidigt fordelagtigt for begge 
parter; opfordrer indtrængende 
forhandlingsparterne til at stræbe efter et 
tæt strategisk og operationelt samarbejde 
med især Europol og Eurojust, samtidig 
med at de tekniske og lovbestemte 
begrænsninger af et sådant samarbejde 
respekteres. 

Or. en


