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Amendement 1
Dragoş Tudorache

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat het beoogde 
partnerschap gebaseerd moet zijn op de 
gedeelde waarden en beginselen van 
democratie, rechtsstaat en de eerbiediging 
van de mensenrechten, die in bindende 
politieke clausules moeten worden 
verwoord; benadrukt dat terwijl de EU 
gebonden blijft aan het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, de 
overeenkomst over de toekomstige 
betrekkingen de voortdurende inzet van het 
VK voor de eerbiediging van het kader van 
het Europees Verdrag tot bescherming van 
de rechten van de mens (EVRM) moet 
omvatten;

2. benadrukt dat het beoogde 
partnerschap gebaseerd moet zijn op de 
gedeelde waarden, wederzijds vertrouwen 
en beginselen van democratie, rechtsstaat 
en de eerbiediging van de mensenrechten, 
die in bindende politieke clausules moeten 
worden verwoord; benadrukt dat terwijl de 
EU gebonden blijft aan het Handvest van 
de grondrechten van de Europese Unie, de 
overeenkomst over de toekomstige 
betrekkingen de voortdurende inzet van het 
VK voor de eerbiediging van het kader van 
het Europees Verdrag tot bescherming van 
de rechten van de mens (EVRM) moet 
omvatten;

Or. en

Amendement 2
Terry Reintke

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. spreekt zijn bezorgdheid uit over de 
voortgang van de onderhandelingen, 
waaronder de annulering van twee 
onderhandelingsronden die tijdens de 
COVID-19-lockdownperiode waren 
gepland alsmede de hervatting van de 
onderhandelingen vanaf 20 april; merkt op 
dat, volgens de informatie die is ontvangen 
van de taskforce Betrekkingen met het 
Verenigd Koninkrijk van de Europese 
Commissie, ondanks een eerste bespreking 
op het gebied van veiligheid, 

4. spreekt zijn bezorgdheid uit over de 
voortgang van de onderhandelingen, 
waaronder de annulering van twee 
onderhandelingsronden die tijdens de 
COVID-19-lockdownperiode waren 
gepland alsmede de hervatting van de 
onderhandelingen vanaf 20 april; merkt op 
dat, volgens de informatie die is ontvangen 
van de taskforce Betrekkingen met het 
Verenigd Koninkrijk van de Europese 
Commissie, ondanks een eerste bespreking 
op het gebied van veiligheid, 
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rechtshandhaving en justitiële 
samenwerking in strafzaken, 
gegevensbescherming en burgerrechten, 
alsook op het gebied van irreguliere 
migratie en asiel, die plaatsvond tijdens de 
tweede ronde van de onderhandelingen, 
geen duidelijke vooruitgang is geboekt; 
wijst erop dat, in overeenstemming met 
artikel 132 van het terugtrekkingsakkoord, 
het Gemengd Comité vóór 1 juli 2020 
eenmalig kan besluiten de 
overgangsperiode te verlengen; neemt in 
aanmerking dat de Britse regering tijdens 
de tweede onderhandelingsronde heeft 
benadrukt dat zij niet van plan is om een 
verlenging van de overgangsperiode aan te 
vragen; is er in het geheel niet gerust op dat 
de onderhandelingen over alle essentiële 
zaken voor het einde van het jaar kunnen 
worden afgerond, met name gezien de 
huidige context van de COVID-19-
pandemie en de trage vooruitgang die tot 
dusverre is geboekt; verzoekt de 
onderhandelende partijen alles in het werk 
te stellen om op alle gebieden van de 
onderhandelingen, met inbegrip van de 
moeilijkste gebieden, vooruitgang te 
boeken en een alomvattende 
onderhandelingsstrategie vast te stellen;

rechtshandhaving en justitiële 
samenwerking in strafzaken, 
gegevensbescherming en burgerrechten, 
alsook op het gebied van migratie en asiel, 
die plaatsvond tijdens de tweede ronde van 
de onderhandelingen, geen duidelijke 
vooruitgang is geboekt; wijst erop dat, in 
overeenstemming met artikel 132 van het 
terugtrekkingsakkoord, het Gemengd 
Comité vóór 1 juli 2020 eenmalig kan 
besluiten de overgangsperiode te 
verlengen; neemt in aanmerking dat de 
Britse regering tijdens de tweede 
onderhandelingsronde heeft benadrukt dat 
zij niet van plan is om een verlenging van 
de overgangsperiode aan te vragen; is er in 
het geheel niet gerust op dat de 
onderhandelingen over alle essentiële 
zaken voor het einde van het jaar kunnen 
worden afgerond, met name gezien de 
huidige context van de COVID-19-
pandemie en de trage vooruitgang die tot 
dusverre is geboekt; verzoekt de 
onderhandelende partijen alles in het werk 
te stellen om op alle gebieden van de 
onderhandelingen, met inbegrip van de 
moeilijkste gebieden, vooruitgang te 
boeken en een alomvattende 
onderhandelingsstrategie vast te stellen;

Or. en

Amendement 3
Sira Rego

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. spreekt zijn bezorgdheid uit over de 
voortgang van de onderhandelingen, 
waaronder de annulering van twee 
onderhandelingsronden die tijdens de 
COVID-19-lockdownperiode waren 
gepland, alsmede de hervatting van de 
onderhandelingen vanaf 20 april; merkt op 

4. spreekt zijn bezorgdheid uit over de 
voortgang van de onderhandelingen, 
waaronder de annulering van twee 
onderhandelingsronden die tijdens de 
COVID-19-lockdownperiode waren 
gepland, alsmede de hervatting van de 
onderhandelingen vanaf 20 april; merkt op 
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dat, volgens de informatie die is ontvangen 
van de taskforce Betrekkingen met het 
Verenigd Koninkrijk van de Europese 
Commissie, ondanks een eerste bespreking 
op het gebied van veiligheid, 
rechtshandhaving en justitiële 
samenwerking in strafzaken, 
gegevensbescherming en burgerrechten, 
alsook op het gebied van irreguliere 
migratie en asiel, die plaatsvond tijdens de 
tweede ronde van de onderhandelingen, 
geen duidelijke vooruitgang is geboekt; 
wijst erop dat, in overeenstemming met 
artikel 132 van het terugtrekkingsakkoord, 
het Gemengd Comité vóór 1 juli 2020 
eenmalig kan besluiten de 
overgangsperiode te verlengen; neemt in 
aanmerking dat de Britse regering tijdens 
de tweede onderhandelingsronde heeft 
benadrukt dat zij niet van plan is om een 
verlenging van de overgangsperiode aan te 
vragen; is er in het geheel niet gerust op dat 
de onderhandelingen over alle essentiële 
zaken voor het einde van het jaar kunnen 
worden afgerond, met name gezien de 
huidige context van de COVID-19-
pandemie en de trage vooruitgang die tot 
dusverre is geboekt; verzoekt de 
onderhandelende partijen alles in het werk 
te stellen om op alle gebieden van de 
onderhandelingen, met inbegrip van de 
moeilijkste gebieden, vooruitgang te 
boeken en een alomvattende 
onderhandelingsstrategie vast te stellen;

dat, volgens de informatie die is ontvangen 
van de taskforce Betrekkingen met het 
Verenigd Koninkrijk van de Europese 
Commissie, ondanks een eerste bespreking 
op het gebied van veiligheid, 
rechtshandhaving en justitiële 
samenwerking in strafzaken, 
gegevensbescherming en burgerrechten, 
alsook op het gebied van migratie en asiel, 
die plaatsvond tijdens de tweede ronde van 
de onderhandelingen, geen duidelijke 
vooruitgang is geboekt; wijst erop dat, in 
overeenstemming met artikel 132 van het 
terugtrekkingsakkoord, het Gemengd 
Comité vóór 1 juli 2020 eenmalig kan 
besluiten de overgangsperiode te 
verlengen; neemt in aanmerking dat de 
Britse regering tijdens de tweede 
onderhandelingsronde heeft benadrukt dat 
zij niet van plan is om een verlenging van 
de overgangsperiode aan te vragen; is er in 
het geheel niet gerust op dat de 
onderhandelingen over alle essentiële 
zaken voor het einde van het jaar kunnen 
worden afgerond, met name gezien de 
huidige context van de COVID-19-
pandemie en de trage vooruitgang die tot 
dusverre is geboekt; verzoekt de 
onderhandelende partijen alles in het werk 
te stellen om op alle gebieden van de 
onderhandelingen, met inbegrip van de 
moeilijkste gebieden, vooruitgang te 
boeken en een alomvattende 
onderhandelingsstrategie vast te stellen;

Or. en

Amendement 4
Evin Incir

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. spreekt zijn bezorgdheid uit over de 
voortgang van de onderhandelingen, 

4. spreekt zijn bezorgdheid uit over de 
voortgang van de onderhandelingen, 
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waaronder de annulering van twee 
onderhandelingsronden die tijdens de 
COVID-19-lockdownperiode waren 
gepland, alsmede de hervatting van de 
onderhandelingen vanaf 20 april; merkt op 
dat, volgens de informatie die is ontvangen 
van de taskforce Betrekkingen met het 
Verenigd Koninkrijk van de Europese 
Commissie, ondanks een eerste bespreking 
op het gebied van veiligheid, 
rechtshandhaving en justitiële 
samenwerking in strafzaken, 
gegevensbescherming en burgerrechten, 
alsook op het gebied van irreguliere 
migratie en asiel, die plaatsvond tijdens de 
tweede ronde van de onderhandelingen, 
geen duidelijke vooruitgang is geboekt; 
wijst erop dat, in overeenstemming met 
artikel 132 van het terugtrekkingsakkoord, 
het Gemengd Comité vóór 1 juli 2020 
eenmalig kan besluiten de 
overgangsperiode te verlengen; neemt in 
aanmerking dat de Britse regering tijdens 
de tweede onderhandelingsronde heeft 
benadrukt dat zij niet van plan is om een 
verlenging van de overgangsperiode aan te 
vragen; is er in het geheel niet gerust op dat 
de onderhandelingen over alle essentiële 
zaken voor het einde van het jaar kunnen 
worden afgerond, met name gezien de 
huidige context van de COVID-19-
pandemie en de trage vooruitgang die tot 
dusverre is geboekt; verzoekt de 
onderhandelende partijen alles in het werk 
te stellen om op alle gebieden van de 
onderhandelingen, met inbegrip van de 
moeilijkste gebieden, vooruitgang te 
boeken en een alomvattende 
onderhandelingsstrategie vast te stellen;

waaronder de annulering van twee 
onderhandelingsronden die tijdens de 
COVID-19-lockdownperiode waren 
gepland, alsmede de hervatting van de 
onderhandelingen vanaf 20 april; merkt op 
dat, volgens de informatie die is ontvangen 
van de taskforce Betrekkingen met het 
Verenigd Koninkrijk van de Europese 
Commissie, ondanks een eerste bespreking 
op het gebied van veiligheid, 
rechtshandhaving en justitiële 
samenwerking in strafzaken, 
gegevensbescherming en burgerrechten, 
alsook op het gebied van migratie en asiel, 
die plaatsvond tijdens de tweede ronde van 
de onderhandelingen, geen duidelijke 
vooruitgang is geboekt; wijst erop dat, in 
overeenstemming met artikel 132 van het 
terugtrekkingsakkoord, het Gemengd 
Comité vóór 1 juli 2020 eenmalig kan 
besluiten de overgangsperiode te 
verlengen; neemt in aanmerking dat de 
Britse regering tijdens de tweede 
onderhandelingsronde heeft benadrukt dat 
zij niet van plan is om een verlenging van 
de overgangsperiode aan te vragen; is er in 
het geheel niet gerust op dat de 
onderhandelingen over alle essentiële 
zaken voor het einde van het jaar kunnen 
worden afgerond, met name gezien de 
huidige context van de COVID-19-
pandemie en de trage vooruitgang die tot 
dusverre is geboekt; verzoekt de 
onderhandelende partijen alles in het werk 
te stellen om op alle gebieden van de 
onderhandelingen, met inbegrip van de 
moeilijkste gebieden, vooruitgang te 
boeken en een alomvattende 
onderhandelingsstrategie vast te stellen;

Or. en

Amendement 5
Dragoş Tudorache

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. neemt kennis van de besprekingen 
binnen het Gemengd Comité EU-VK dat is 
opgericht in het kader van het 
terugtrekkingsakkoord en de komende 
vergadering van de gespecialiseerde 
commissie over burgerrechten; verzoekt de 
medevoorzitters van het Gemengd Comité 
om burgers en maatschappelijke 
organisaties actief te betrekken in dit 
verband; verzoekt het Parlement volledig 
op de hoogte te stellen van alle door het 
Gemengd Comité gehouden besprekingen 
en genomen besluiten; is bezorgd dat, 
volgens de meest recente statistieken over 
de EU-vestigingsregeling1, die op 16 april 
2020 door het Britse ministerie van 
Binnenlandse Zaken werden gepubliceerd, 
tot 31 maart 2020 in totaal meer dan 
3,4 miljoen (3 468 700) aanvragen zijn 
ingediend en dat slechts aan 58 % van de 
aanvragers een vaste verblijfsstatus is 
toegekend en aan 41 % een voorlopige 
verblijfsstatus; wijst nogmaals op de 
oproep van het Parlement2, dat de 
verblijfsstatusregelingen zowel in het VK 
als in de lidstaten, niet‑discriminerend, 
gebruiksvriendelijk, transparant en 
kosteloos zijn, dat zij een declaratoir 
karakter hebben en dat een fysiek 
document als bewijs van status verstrekt 
wordt; herinnert eraan dat EU-burgers die 
een voorlopige status hebben, in het kader 
van het terugtrekkingsakkoord dezelfde 
behandeling moeten krijgen als de burgers 
van het VK, ook wat de toegang tot 
uitkeringen betreft; verzoekt het Gemengd 
Comité en de Commissie toezicht te 
houden op alle relevante ontwikkelingen; 
merkt op dat er weinig vooruitgang is 
geboekt met betrekking tot de oproep van 
het Parlement om kwesties in verband met 
de EU-vestigingsregeling aan te pakken, 
met name wat betreft de toegankelijkheid 
van de toepassing, de onafhankelijkheid 
van de toezichthoudende autoriteit en de 
mogelijke gevolgen voor burgers van de 

5. neemt kennis van de besprekingen 
binnen het Gemengd Comité EU-VK dat is 
opgericht in het kader van het 
terugtrekkingsakkoord en de komende 
vergadering van de gespecialiseerde 
commissie over burgerrechten; verzoekt de 
medevoorzitters van het Gemengd Comité 
om burgers en maatschappelijke 
organisaties actief te betrekken in dit 
verband; verzoekt het Parlement volledig 
op de hoogte te stellen van alle door het 
Gemengd Comité gehouden besprekingen 
en genomen besluiten; is bezorgd dat, 
volgens de meest recente statistieken over 
de EU-vestigingsregeling1, die op 16 april 
2020 door het Britse ministerie van 
Binnenlandse Zaken werden gepubliceerd, 
tot 31 maart 2020 in totaal meer dan 
3,4 miljoen (3 468 700) aanvragen zijn 
ingediend en dat slechts aan 58 % van de 
aanvragers een vaste verblijfsstatus is 
toegekend en aan 41 % een voorlopige 
verblijfsstatus; wijst nogmaals op de 
oproep van het Parlement2, dat de 
verblijfsstatusregelingen zowel in het VK 
als in de lidstaten, niet‑discriminerend, 
gebruiksvriendelijk, transparant en 
kosteloos zijn, dat zij een declaratoir 
karakter hebben en dat een fysiek 
document als bewijs van status verstrekt 
wordt; herinnert eraan dat EU-burgers die 
een voorlopige status hebben, in het kader 
van het terugtrekkingsakkoord dezelfde 
behandeling moeten krijgen als de burgers 
van het VK, ook wat de toegang tot 
uitkeringen en het gezondheidszorgstelsel 
betreft; verzoekt het Gemengd Comité en 
de Commissie toezicht te houden op alle 
relevante ontwikkelingen; merkt op dat er 
weinig vooruitgang is geboekt met 
betrekking tot de oproep van het Parlement 
om kwesties in verband met de EU-
vestigingsregeling aan te pakken, met 
name wat betreft de toegankelijkheid van 
de toepassing, de onafhankelijkheid van de 
toezichthoudende autoriteit en de 
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Unie van het niet halen van de termijn, 
alsook de toepasselijkheid van de EU-
vestigingsregeling van het VK voor 
burgers van de EU-27 in Noord-Ierland die 
geen VK-burgerschap in het kader van het 
Goede Vrijdagakkoord hebben 
aangevraagd, en de noodzaak om alle 
onderdelen van het Goede Vrijdagakkoord 
volledig in acht te nemen, zoals vermeld in 
het terugtrekkingsakkoord; dringt er bij de 
autoriteiten van het VK op aan ervoor te 
zorgen dat de rechten van de burgers in 
Noord-Ierland niet worden ingeperkt; 
benadrukt dat deze kwesties aan het einde 
van de overgangsperiode volledig moeten 
zijn opgelost en geëvalueerd, als 
voorwaarde voor een toekomstige 
overeenkomst;

mogelijke gevolgen voor burgers van de 
Unie van het niet halen van de termijn, 
alsook de toepasselijkheid van de EU-
vestigingsregeling van het VK voor 
burgers van de EU-27 in Noord-Ierland die 
geen VK-burgerschap in het kader van het 
Goede Vrijdagakkoord hebben 
aangevraagd, en de noodzaak om alle 
onderdelen van het Goede Vrijdagakkoord 
volledig in acht te nemen, zoals vermeld in 
het terugtrekkingsakkoord; dringt er bij de 
autoriteiten van het VK op aan ervoor te 
zorgen dat de rechten van de burgers in 
Noord-Ierland niet worden ingeperkt; 
benadrukt dat deze kwesties aan het einde 
van de overgangsperiode volledig moeten 
zijn opgelost en geëvalueerd, als 
voorwaarde voor een toekomstige 
overeenkomst;

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

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

2 Resolutie van het Europees Parlement 
van 12 februari 2020 over het voorgestelde 
mandaat voor onderhandelingen over een 
nieuw partnerschap met het Verenigd 
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-
Ierland (Aangenomen teksten, 
P9_TA(2020)0033).

2 Resolutie van het Europees Parlement 
van 12 februari 2020 over het voorgestelde 
mandaat voor onderhandelingen over een 
nieuw partnerschap met het Verenigd 
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-
Ierland (Aangenomen teksten, 
P9_TA(2020)0033).

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt de noodzaak de rechten 
van de ingezetenen te beschermen, met 
name die van werkenden die de 



AM\1205232NL.docx 9/26 PE652.317v01-00

NL

wederzijdse grenzen overschrijden, totdat 
een definitief akkoord is gesloten tussen 
de regeringen van Spanje en het Verenigd 
Koninkrijk over de dekolonisatie van 
Gibraltar, in overeenstemming met de 
resoluties van de Verenigde Naties, die 
door het Europees Parlement en de 
Europese Raad zijn onderschreven. Dit 
akkoord dient te worden gesloten voor de 
zomer van 2021 om de vroegtijdige 
toepassing mogelijk te maken van de 
communautaire bepalingen met 
betrekking tot de individuele rechten (bijv. 
luchtverkeer) die thans geschorst zijn;

Or. en

Amendement 7
Dragoş Tudorache

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. benadrukt het belang van de 
bevordering en bescherming van de 
grondrechten op privacy en 
gegevensbescherming, waaronder de 
beveiliging van persoonsgegevens, als 
sleutelfactoren in de digitale economie en 
wijst erop dat de EU volledige naleving 
van deze beginselen eist in het kader van 
al het actuele en toekomstige 
handelsverkeer;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 11
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Ontwerpadvies Amendement

11. is bezorgd over het feit dat het VK 
tijdens de eerste onderhandelingsronde (2-
5 maart 2020) voor de toekomstige 
partnerschapsovereenkomst meegedeeld 
heeft dat het, wat de justitiële en politiële 
samenwerking in strafzaken betreft, zich 
niet zal verbinden tot handhaving van het 
Europees Verdrag voor de Rechten van de 
Mens en evenmin de bevoegdheid van het 
HvJ-EU zal aanvaarden. betreurt het dat 
aan dit laatste standpunt tijdens de tweede 
onderhandelingsronde is vastgehouden; 
onderschrijft in zijn geheel de verklaring 
van de EU-onderhandelaar, de heer 
Barnier, dat, indien aan dit standpunt door 
het VK wordt vastgehouden, dit 
onmiddellijke en praktische gevolgen zal 
hebben voor de samenwerking tussen de 
EU en het VK, die mogelijk zal blijven op 
basis van internationale overeenkomsten, 
maar niet erg ambitieus zal zijn8; neemt 
tevens kennis van de verklaringen van de 
onderhandelaar van de EU, de heer 
Barnier, naar aanleiding van de tweede 
onderhandelingsronde, waarin wordt 
gesteld dat het Verenigd Koninkrijk tijdens 
deze tweede ronde heeft geweigerd om 
harde garanties inzake grondrechten en 
individuele vrijheden te geven en eraan 
heeft vastgehouden de huidige normen te 
verlagen en af te wijken van 
overeengekomen mechanismen voor 
gegevensbescherming, en daarmee de 
omvang van het toekomstige 
veiligheidspartnerschap ernstig beperkt9;

11. staat op het standpunt dat indien 
het VK zich niet uitdrukkelijk verbindt tot 
handhaving van het Europees Verdrag 
voor de Rechten van de Mens en evenmin 
de jurisdictie van het HvJ-EU aanvaardt, 
er geen overeenkomst mogelijk is op het 
gebied van justitiële en politiële 
samenwerking in strafzaken; is bezorgd 
over het feit dat het VK tijdens de eerste 
onderhandelingsronde (2-5 maart 2020) 
voor de toekomstige 
partnerschapsovereenkomst meegedeeld 
heeft dat het, wat de justitiële en politiële 
samenwerking in strafzaken betreft, zich 
niet zal verbinden tot handhaving van het 
Europees Verdrag voor de Rechten van de 
Mens en evenmin de bevoegdheid van het 
HvJ-EU zal aanvaarden. betreurt het dat 
aan dit laatste standpunt tijdens de tweede 
onderhandelingsronde is vastgehouden; 
onderschrijft in zijn geheel de verklaring 
van de EU-onderhandelaar, de heer 
Barnier, dat, indien aan dit standpunt door 
het VK wordt vastgehouden, dit 
onmiddellijke en praktische gevolgen zal 
hebben voor de samenwerking tussen de 
EU en het VK, die mogelijk zal blijven op 
basis van internationale overeenkomsten, 
maar niet erg ambitieus zal zijn8; neemt 
tevens kennis van de verklaringen van de 
onderhandelaar van de EU, de heer 
Barnier, naar aanleiding van de tweede 
onderhandelingsronde, waarin wordt 
gesteld dat het Verenigd Koninkrijk tijdens 
deze tweede ronde heeft geweigerd om 
harde garanties inzake grondrechten en 
individuele vrijheden te geven en eraan 
heeft vastgehouden de huidige normen te 
verlagen en af te wijken van 
overeengekomen mechanismen voor 
gegevensbescherming, en daarmee de 
omvang van het toekomstige 
veiligheidspartnerschap ernstig beperkt9;

_________________ _________________
8 
https://ec.europa.eu/commission/presscorn

8 
https://ec.europa.eu/commission/presscorn
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er/detail/nl/INF_19_5950 er/detail/nl/INF_19_5950
9 
https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/en/statement_20_739

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

Or. en

Amendement 9
Terry Reintke

Ontwerpadvies
Paragraaf 12

Ontwerpadvies Amendement

12. is van mening dat er bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan het 
rechtskader van het VK met betrekking tot 
nationale veiligheid en de verwerking van 
persoonsgegevens door 
rechtshandhavingsautoriteiten; herinnert 
eraan dat grootschalige 
surveillanceprogramma’s wellicht niet in 
overeenstemming zijn met het EU-recht; 
pleit ervoor dat rekening wordt gehouden 
met de jurisprudentie van het HvJ-EU op 
dit gebied, zoals de zaak Schrems, alsook 
de jurisprudentie van het EHRM;

12. is van mening dat er bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan het 
rechtskader van het VK met betrekking tot 
nationale veiligheid en de verwerking van 
persoonsgegevens door 
rechtshandhavingsautoriteiten; herinnert 
eraan dat grootschalige 
surveillanceprogramma’s niet in 
overeenstemming zijn met het EU-recht; 
pleit ervoor dat rekening wordt gehouden 
met de jurisprudentie van het HvJ-EU op 
dit gebied, zoals de zaak Schrems, alsook 
de jurisprudentie van het EHRM;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

13 bis. benadrukt dat het VK als EU-lid in 
2014 door middel van een “opt-out” 
besloot niet meer deel te nemen aan de 
EU-instrumenten op het gebied van 
politiële en justitiële samenwerking in 
strafzaken, maar daarna weer per geval 
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van deze “opt-out” afzag om zich bij 
wetgevingsmaatregelen aan te sluiten;

Or. en

Amendement 11
Dragoş Tudorache

Ontwerpadvies
Paragraaf 15

Ontwerpadvies Amendement

15. herhaalt zijn oproep aan de 
onderhandelende partijen om, gezien de 
geografische nabijheid en het feit dat de 
EU en het VK blootgesteld zijn aan 
dezelfde risico’s, te streven naar 
doeltreffende samenwerkingsregelingen 
op het gebied van rechtshandhaving, die 
doeltreffend zijn en ten goede komen aan 
de veiligheid van de burgers van beide 
partijen, rekening houdend met het feit dat 
het VK een derde land is dat niet tot het 
Schengengebied behoort, waardoor het 
niet dezelfde rechten en faciliteiten kan 
genieten als een lidstaat; onderstreept dat 
afzonderlijke, op zichzelf staande 
overeenkomsten de juridische samenhang 
op het gebied van rechtshandhaving en 
justitiële samenwerking in strafzaken 
ondermijnen; dringt er bij de Commissie 
op aan zich te houden aan haar 
onderhandelingsrichtsnoeren en te streven 
naar één allesomvattende overeenkomst;

15. herhaalt zijn oproep aan de 
onderhandelende partijen om, gezien de 
geografische nabijheid en het feit dat de 
EU en het VK blootgesteld zijn aan 
dezelfde risico’s, te streven naar het 
behoud van doeltreffende, evenwichtige en 
wederzijdse regelingen voor 
samenwerking op het gebied van 
rechtshandhaving, hetgeen doeltreffend is 
en ten goede komt aan de veiligheid van de 
burgers van beide partijen, rekening 
houdend met het feit dat het VK thans een 
derde land is, waardoor het niet dezelfde 
rechten en faciliteiten kan genieten als een 
lidstaat; onderstreept dat afzonderlijke, op 
zichzelf staande overeenkomsten de 
juridische samenhang op het gebied van 
rechtshandhaving en justitiële 
samenwerking in strafzaken ondermijnen; 
dringt er bij de Commissie op aan zich te 
houden aan haar 
onderhandelingsrichtsnoeren en te streven 
naar één allesomvattende overeenkomst;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 16
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Ontwerpadvies Amendement

16. is ernstig bezorgd over het verzoek 
van het VK om rechtstreekse toegang te 
krijgen tot de EU-informatiesystemen op 
het gebied van justitie en binnenlandse 
zaken en om een status te behouden in de 
agentschappen op het gebied van justitie en 
binnenlandse zaken die weinig verschilt 
van de status van de lidstaten; benadrukt 
nogmaals dat het VK, als derde land dat 
niet tot het Schengengebied behoort, geen 
rechtstreekse toegang kan hebben tot de 
gegevens van de EU-informatiesystemen 
en geen deel kan uitmaken van de 
managementstructuren van de EU-
agentschappen op het gebied van vrijheid, 
veiligheid en recht; waarschuwt dat het 
delen van informatie met het VK, met 
inbegrip van persoonsgegevens, 
onderworpen moet zijn aan strikte 
waarborgen en controle- en 
toezichtsvoorwaarden, inclusief een 
gelijkwaardig beschermingsniveau voor 
persoonsgegevens als hetgeen waarin 
voorzien is in het EU-recht;

16. staat zeer afwijzend tegenover het 
verzoek van het VK om rechtstreekse 
toegang te krijgen tot de EU-
informatiesystemen op het gebied van 
justitie en binnenlandse zaken en om een 
status te behouden in de agentschappen op 
het gebied van justitie en binnenlandse 
zaken die weinig verschilt van de status 
van de lidstaten; benadrukt nogmaals dat 
het VK, als derde land dat niet tot het 
Schengengebied behoort, geen 
rechtstreekse toegang kan hebben tot de 
gegevens van de EU-informatiesystemen 
en geen deel kan uitmaken van de 
managementstructuren van de EU-
agentschappen op het gebied van vrijheid, 
veiligheid en recht; waarschuwt dat het 
delen van informatie met het VK, met 
inbegrip van persoonsgegevens, 
onderworpen moet zijn aan strikte 
waarborgen en controle- en 
toezichtsvoorwaarden, inclusief een 
gelijkwaardig beschermingsniveau voor 
persoonsgegevens als hetgeen waarin 
voorzien is in het EU-recht;

Or. en

Amendement 13
Morten Petersen, Sophia in 't Veld, Nathalie Loiseau

Ontwerpadvies
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

16 bis. herinnert aan de inbraak van de 
VK-autoriteiten in het systeem van de 
Belgische telecomprovider Belgacom, die 
in 2013 aan het licht is gekomen, en die 
door de Belgische federale aanklager in 
2018 is toegeschreven aan de GCHQ;

Or. en
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Amendement 14
Morten Petersen, Sophia in 't Veld, Nathalie Loiseau

Ontwerpadvies
Paragraaf 16 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

16 ter. herinnert eraan dat de autoriteiten 
van het VK hebben nagelaten om, 
overeenkomstig het Kaderbesluit 
2009/315/JBZ van de Raad, de gegevens 
van 75 000 strafrechtelijke veroordelingen 
van EU-burgers aan hun land van 
herkomst door te geven, uit angst afbreuk 
te doen aan de reputatie van het VK op 
het gebied van justitiële samenwerking in 
strafzaken; betreurt het dat het VK de 
gegevens van deze 75 000 gevallen nog 
steeds niet heeft doorgegeven aan de 
rechtshandhavingsinstanties van de EU-
27;

Or. en

Amendement 15
Dragoş Tudorache

Ontwerpadvies
Paragraaf 17

Ontwerpadvies Amendement

17. herinnert eraan dat het 
Schengeninformatiesysteem (SIS) is 
opgezet als een instrument ter compensatie 
van de opheffing van de grenscontroles in 
het Schengengebied; wijst erop dat in de 
SIS-wetgeving de toegang van derde 
landen tot het systeem uitdrukkelijk wordt 
verboden; benadrukt dat het VK als derde 
land geen toegang tot het SIS kan hebben; 
herinnert eraan dat het VK in 2015 is 
begonnen met de toepassing van een aantal 
bepalingen van het Schengenacquis in 

17. herinnert eraan dat het 
Schengeninformatiesysteem (SIS) is 
opgezet als een instrument ter compensatie 
van de opheffing van de grenscontroles in 
het Schengengebied; wijst erop dat in de 
SIS-wetgeving de toegang van derde 
landen tot het systeem uitdrukkelijk wordt 
verboden; benadrukt dat het VK als derde 
land geen toegang tot het SIS kan hebben; 
herinnert eraan dat het VK in 2015 is 
begonnen met de toepassing van een aantal 
bepalingen van het Schengenacquis in 



AM\1205232NL.docx 15/26 PE652.317v01-00

NL

verband met het SIS op het gebied van 
politiële samenwerking10 en dat ernstige 
tekortkomingen zijn vastgesteld in de 
toepassing ervan door het VK en dat deze 
nog steeds niet zijn verholpen; is van 
mening dat de toekomstige samenwerking 
tussen de EU en het VK op het gebied van 
rechtshandhaving en justitiële 
samenwerking moeten zijn gebaseerd op 
wederzijds vertrouwen; is derhalve van 
mening dat de regelingen voor de 
toekomstige samenwerking tussen de EU 
en het VK op het gebied van 
rechtshandhaving en justitiële 
samenwerking pas tot stand kunnen komen 
nadat die tekortkomingen zijn verholpen; 
onderstreept in dit verband het belang van 
robuuste regels inzake 
gegevensbescherming voor beide 
onderhandelende partijen;

verband met het SIS op het gebied van 
politiële samenwerking10 en dat ernstige 
tekortkomingen zijn vastgesteld in de 
toepassing ervan door het VK en dat deze 
nog steeds niet zijn verholpen; herinnert 
eraan dat de Raad op 5 maart een reeks 
aanbevelingen heeft uitgebracht 
betreffende de uit de evaluatie van 2017 
naar voren komende ernstige 
tekortkomingen in de toepassing van het 
Schengenacquis op het gebied van SIS 
door het VK; verzoekt, gezien het 
antwoord van het VK dat blijk geeft van 
een geringe bereidheid deze 
aanbevelingen uit te voeren, om de 
onmiddellijke opschorting van de 
voorlopige toegang van het VK tot het 
Schengeninformatiesysteem; is van 
mening dat de toekomstige samenwerking 
tussen de EU en het VK op het gebied van 
rechtshandhaving en justitiële 
samenwerking moeten zijn gebaseerd op 
wederzijds vertrouwen; is derhalve van 
mening dat de regelingen voor de 
toekomstige samenwerking tussen de EU 
en het VK op het gebied van 
rechtshandhaving en justitiële 
samenwerking pas tot stand kunnen komen 
nadat die tekortkomingen zijn verholpen; 
onderstreept in dit verband het belang van 
robuuste regels inzake 
gegevensbescherming voor beide 
onderhandelende partijen;

_________________ _________________
10 Besluit 2007/533/JBZ van de Raad van 
12 juni 2007 betreffende de instelling, de 
werking en het gebruik van het 
Schengeninformatiesysteem van de tweede 
generatie (SIS II) (PB L 205 van 7.8.2007, 
blz. 63).

10 Besluit 2007/533/JBZ van de Raad van 
12 juni 2007 betreffende de instelling, de 
werking en het gebruik van het 
Schengeninformatiesysteem van de tweede 
generatie (SIS II) (PB L 205 van 7.8.2007, 
blz. 63).

Or. en

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



PE652.317v01-00 16/26 AM\1205232NL.docx

NL

Ontwerpadvies
Paragraaf 17

Ontwerpadvies Amendement

17. herinnert eraan dat het 
Schengeninformatiesysteem (SIS) is 
opgezet als een instrument ter compensatie 
van de opheffing van de grenscontroles in 
het Schengengebied; wijst erop dat in de 
SIS-wetgeving de toegang van derde 
landen tot het systeem uitdrukkelijk wordt 
verboden; benadrukt dat het VK als derde 
land geen toegang tot het SIS kan hebben; 
herinnert eraan dat het VK in 2015 is 
begonnen met de toepassing van een aantal 
bepalingen van het Schengenacquis in 
verband met het SIS op het gebied van 
politiële samenwerking10 en dat ernstige 
tekortkomingen zijn vastgesteld in de 
toepassing ervan door het VK en dat deze 
nog steeds niet zijn verholpen; is van 
mening dat de toekomstige samenwerking 
tussen de EU en het VK op het gebied van 
rechtshandhaving en justitiële 
samenwerking moeten zijn gebaseerd op 
wederzijds vertrouwen; is derhalve van 
mening dat de regelingen voor de 
toekomstige samenwerking tussen de EU 
en het VK op het gebied van 
rechtshandhaving en justitiële 
samenwerking pas tot stand kunnen 
komen nadat die tekortkomingen zijn 
verholpen; onderstreept in dit verband het 
belang van robuuste regels inzake 
gegevensbescherming voor beide 
onderhandelende partijen;

17. herinnert eraan dat het 
Schengeninformatiesysteem (SIS) is 
opgezet als een instrument ter compensatie 
van de opheffing van de grenscontroles in 
het Schengengebied; wijst erop dat in de 
SIS-wetgeving de toegang van derde 
landen tot het systeem uitdrukkelijk wordt 
verboden; benadrukt dat het VK als derde 
land geen toegang tot het SIS kan hebben; 
herinnert eraan dat het VK in 2015 is 
begonnen met de toepassing van een aantal 
bepalingen van het Schengenacquis in 
verband met het SIS op het gebied van 
politiële samenwerking10 en dat ernstige 
schendingen zijn vastgesteld in de 
toepassing ervan door het VK en dat deze 
nog steeds niet zijn verholpen; is van 
mening dat de toekomstige samenwerking 
tussen de EU en het VK op het gebied van 
rechtshandhaving en justitiële 
samenwerking moeten zijn gebaseerd op 
wederzijds vertrouwen; is derhalve van 
mening dat eerst een volledige oplossing 
moet zijn gevonden voor de schendingen 
van het SIS en de nagelaten doorgifte van 
de gegevens over 75 000 strafrechtelijke 
veroordelingen, voordat er sprake kan zijn 
van een akkoord over de regelingen voor 
de toekomstige samenwerking tussen de 
EU en het VK op het gebied van 
rechtshandhaving en justitiële 
samenwerking; onderstreept dat een 
dergelijke samenwerking alleen kan 
worden overwogen als robuuste regels zijn 
vastgesteld en stevige 
handhavingsmechanismen tot stand 
gekomen zijn;

_________________ _________________
10 Besluit 2007/533/JBZ van de Raad van 
12 juni 2007 betreffende de instelling, de 
werking en het gebruik van het 
Schengeninformatiesysteem van de tweede 
generatie (SIS II) (PB L 205 van 7.8.2007, 

10 Besluit 2007/533/JBZ van de Raad van 
12 juni 2007 betreffende de instelling, de 
werking en het gebruik van het 
Schengeninformatiesysteem van de tweede 
generatie (SIS II) (PB L 205 van 7.8.2007, 
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blz. 63). blz. 63).

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 18

Ontwerpadvies Amendement

18. wijst erop dat de geautomatiseerde 
uitwisseling van DNA-gegevens met het 
VK in het kader van het Prüm-mechanisme 
pas in 2019 van start is gegaan en dat de 
Raad op het punt staat een 
uitvoeringsbesluit vast te stellen op grond 
waarvan het Verenigd Koninkrijk zou 
kunnen deelnemen aan de 
geautomatiseerde uitwisseling van 
dactyloscopische gegevens; herinnert de 
onderhandelaars eraan dat de besluiten van 
de Raad waarmee deze geautomatiseerde 
gegevensuitwisselingen worden toegestaan, 
aan het einde van de overgangsperiode 
aflopen; benadrukt dat er tijdig 
overeenstemming moet worden bereikt 
over nieuwe regelingen voor de 
toekomstige betrekkingen, gezien het 
belang van informatie-uitwisseling in de 
strijd tegen zware en georganiseerde 
grensoverschrijdende criminaliteit en 
terrorisme; is van mening dat de 
toekomstige relatie niet moet worden 
bepaald door de regels die tijdens de 
overgangsperiode worden toegepast; 
benadrukt dat de overeenkomst op het 
beginsel van wederkerigheid moet zijn 
gebaseerd; dringt er daarom bij het VK op 
aan zijn standpunt te heroverwegen om 
gegevens van verdachte personen niet 
bekend te maken, om te voorkomen dat 
uitwisselingen in het kader van het Prüm-
mechanisme tussen de EU en het VK, 

18. wijst erop dat de geautomatiseerde 
uitwisseling van DNA-gegevens met het 
VK in het kader van het Prüm-mechanisme 
pas in 2019 van start is gegaan en dat de 
Raad op het punt staat te besluiten over de 
vaststelling van een uitvoeringsbesluit op 
grond waarvan het Verenigd Koninkrijk 
zou kunnen deelnemen aan de 
geautomatiseerde uitwisseling van 
dactyloscopische gegevens; wijst in dit 
verband erop dat, in het kader van de 
bijzondere raadplegingsprocedure voor 
handelingen van de voormalige derde 
pijler, het Parlement op 13 mei 2020 het 
ontwerpbesluit van de Raad heeft 
verworpen vanwege zorgen over de 
volledige wederkerigheid van de 
uitwisseling van vingerafdrukgegevens, de 
gegevensbeschermingswaarborgen, 
alsook de zeer korte toepassingstermijn; 
herinnert de onderhandelaars eraan dat, 
indien vastgesteld, de besluiten van de 
Raad waarmee deze geautomatiseerde 
gegevensuitwisselingen worden toegestaan, 
aan het einde van de overgangsperiode 
aflopen; benadrukt dat er tijdig 
overeenstemming moet worden bereikt 
over nieuwe regelingen voor de 
toekomstige betrekkingen, gezien het 
belang van informatie-uitwisseling in de 
strijd tegen zware en georganiseerde 
grensoverschrijdende criminaliteit en 
terrorisme; is van mening dat de 
toekomstige relatie niet moet worden 
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beperkt moeten blijven; bepaald door de regels die tijdens de 
overgangsperiode worden toegepast; 
benadrukt dat de overeenkomst op het 
beginsel van wederkerigheid moet zijn 
gebaseerd; dringt er daarom bij het VK op 
aan zijn standpunt te heroverwegen om 
gegevens van verdachte personen niet 
bekend te maken, om te voorkomen dat 
uitwisselingen in het kader van het Prüm-
mechanisme tussen de EU en het VK, 
beperkt moeten blijven;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 18

Ontwerpadvies Amendement

18. wijst erop dat de geautomatiseerde 
uitwisseling van DNA-gegevens met het 
VK in het kader van het Prüm-mechanisme 
pas in 2019 van start is gegaan en dat de 
Raad op het punt staat een 
uitvoeringsbesluit vast te stellen op grond 
waarvan het Verenigd Koninkrijk zou 
kunnen deelnemen aan de 
geautomatiseerde uitwisseling van 
dactyloscopische gegevens; herinnert de 
onderhandelaars eraan dat de besluiten van 
de Raad waarmee deze geautomatiseerde 
gegevensuitwisselingen worden toegestaan, 
aan het einde van de overgangsperiode 
aflopen; benadrukt dat er tijdig 
overeenstemming moet worden bereikt 
over nieuwe regelingen voor de 
toekomstige betrekkingen, gezien het 
belang van informatie-uitwisseling in de 
strijd tegen zware en georganiseerde 
grensoverschrijdende criminaliteit en 
terrorisme; is van mening dat de 
toekomstige relatie niet moet worden 
bepaald door de regels die tijdens de 
overgangsperiode worden toegepast; 

18. wijst erop dat de geautomatiseerde 
uitwisseling van DNA-gegevens met het 
VK in het kader van het Prüm-mechanisme 
pas in 2019 van start is gegaan en dat de 
Raad op het punt staat een 
uitvoeringsbesluit vast te stellen op grond 
waarvan het Verenigd Koninkrijk zou 
kunnen deelnemen aan de 
geautomatiseerde uitwisseling van 
dactyloscopische gegevens; herinnert de 
onderhandelaars eraan dat de besluiten van 
de Raad waarmee deze geautomatiseerde 
gegevensuitwisselingen worden toegestaan, 
aan het einde van de overgangsperiode 
aflopen; benadrukt dat er tijdig 
overeenstemming moet worden bereikt 
over nieuwe regelingen voor de 
toekomstige betrekkingen, gezien het 
belang van informatie-uitwisseling in de 
strijd tegen zware en georganiseerde 
grensoverschrijdende criminaliteit en 
terrorisme; is van mening dat de 
toekomstige relatie niet moet worden 
bepaald door de regels die tijdens de 
overgangsperiode worden toegepast; 
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benadrukt dat de overeenkomst op het 
beginsel van wederkerigheid moet zijn 
gebaseerd; dringt er daarom bij het VK op 
aan zijn standpunt te heroverwegen om 
gegevens van verdachte personen niet 
bekend te maken, om te voorkomen dat 
uitwisselingen in het kader van het Prüm-
mechanisme tussen de EU en het VK, 
beperkt moeten blijven;

benadrukt dat de overeenkomst op het 
beginsel van wederkerigheid moet zijn 
gebaseerd;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 19

Ontwerpadvies Amendement

19. is bezorgd dat het 
onderhandelingsmandaat van het VK op 
belangrijke gebieden van justitiële 
samenwerking in strafzaken, zoals 
antiwitwasbepalingen, niet ambitieus 
genoeg is; benadrukt dat een gelijk 
speelveld op het gebied van witwassen 
essentieel is voor een definitief akkoord; is 
ervan overtuigd dat de onderhandelende 
partijen een oplossing zouden kunnen 
vinden waardoor een meer ambitieuze 
samenwerking mogelijk is dan die in het 
kader van het Verdrag van de Raad van 
Europa inzake uitlevering;

19. is bezorgd dat het 
onderhandelingsmandaat van het VK op 
belangrijke gebieden van justitiële 
samenwerking in strafzaken, zoals 
bepalingen ter bestrijding van witwassen 
en terrorismefinanciering, niet ambitieus 
genoeg is; benadrukt dat een gelijk 
speelveld op het gebied van witwassen 
essentieel is voor een definitief akkoord; is 
ervan overtuigd dat de onderhandelende 
partijen een oplossing zouden kunnen 
vinden waardoor een meer ambitieuze 
samenwerking mogelijk is dan die in het 
kader van het Verdrag van de Raad van 
Europa inzake uitlevering;

Or. en

Amendement 20
Evin Incir

Ontwerpadvies
Kopje F
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Ontwerpadvies Amendement

Irreguliere migratie, asiel en grensbeheer Migratie, asiel en grensbeheer

Or. en

Amendement 21
Sira Rego

Ontwerpadvies
Kopje F

Ontwerpadvies Amendement

Irreguliere migratie, asiel en grensbeheer Migratie, asiel en grensbeheer

Or. en

Amendement 22
Terry Reintke

Ontwerpadvies
Kopje F

Ontwerpadvies Amendement

Irreguliere migratie, asiel en grensbeheer Migratie, asiel en grensbeheer

Or. en

Amendement 23
Assita Kanko

Ontwerpadvies
Paragraaf 20

Ontwerpadvies Amendement

20. benadrukt dat overeenstemming 
moet worden bereikt over de voorwaarden 
voor samenwerking met betrekking tot de 
irreguliere migratie van personen die niet 
de nationaliteit van een van beide partijen 

20. benadrukt dat overeenstemming 
moet worden bereikt over de voorwaarden 
voor samenwerking met betrekking tot de 
irreguliere migratie van personen die niet 
de nationaliteit van een van beide partijen 
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bezitten, en dat de bescherming van de 
meest kwetsbaren moet worden erkend; 
herhaalt zijn verzoek ervoor te zorgen dat 
deze samenwerking op zijn minst 
regelingen omvat die de veilige en legale 
kanalen voor toegang tot internationale 
bescherming verbeteren, onder meer via 
gezinshereniging;

bezitten, waarbij de noodzaak van 
bescherming van echte vluchtelingen 
wordt erkend;

Or. en

Amendement 24
Evin Incir

Ontwerpadvies
Paragraaf 20

Ontwerpadvies Amendement

20. benadrukt dat overeenstemming 
moet worden bereikt over de voorwaarden 
voor samenwerking met betrekking tot de 
irreguliere migratie van personen die niet 
de nationaliteit van een van beide partijen 
bezitten, en dat de bescherming van de 
meest kwetsbaren moet worden erkend; 
herhaalt zijn verzoek ervoor te zorgen dat 
deze samenwerking op zijn minst 
regelingen omvat die de veilige en legale 
kanalen voor toegang tot internationale 
bescherming verbeteren, onder meer via 
gezinshereniging;

20. benadrukt dat overeenstemming 
moet worden bereikt over de voorwaarden 
voor samenwerking met betrekking tot alle 
soorten migratie van personen die niet de 
nationaliteit van een van beide partijen 
bezitten, waarbij grondrechten en de 
noodzaak om de menselijke waardigheid 
van allen te eerbiedigen en de meest 
kwetsbaren te beschermen, worden erkend; 
herhaalt zijn verzoek ervoor te zorgen dat 
deze samenwerking op zijn minst 
regelingen omvat die de veilige en legale 
kanalen voor toegang tot internationale 
bescherming verbeteren, onder meer via 
gezinshereniging;

Or. en

Amendement 25
Sira Rego

Ontwerpadvies
Paragraaf 20

Ontwerpadvies Amendement
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20. benadrukt dat overeenstemming 
moet worden bereikt over de voorwaarden 
voor samenwerking met betrekking tot de 
irreguliere migratie van personen die niet 
de nationaliteit van een van beide partijen 
bezitten, en dat de bescherming van de 
meest kwetsbaren moet worden erkend; 
herhaalt zijn verzoek ervoor te zorgen dat 
deze samenwerking op zijn minst 
regelingen omvat die de veilige en legale 
kanalen voor toegang tot internationale 
bescherming verbeteren, onder meer via 
gezinshereniging;

20. benadrukt dat overeenstemming 
moet worden bereikt over de voorwaarden 
voor samenwerking met betrekking tot 
migratie van personen die niet de 
nationaliteit van een van beide partijen 
bezitten, waarbij grondrechten en de 
noodzaak om de menselijke waardigheid 
van allen te eerbiedigen en de meest 
kwetsbaren te beschermen, worden erkend; 
herhaalt zijn verzoek ervoor te zorgen dat 
deze samenwerking op zijn minst 
regelingen omvat die de veilige en legale 
kanalen voor toegang tot internationale 
bescherming verbeteren, onder meer via 
gezinshereniging;

Or. en

Amendement 26
Terry Reintke

Ontwerpadvies
Paragraaf 20

Ontwerpadvies Amendement

20. benadrukt dat overeenstemming 
moet worden bereikt over de voorwaarden 
voor samenwerking met betrekking tot de 
irreguliere migratie van personen die niet 
de nationaliteit van een van beide partijen 
bezitten, en dat de bescherming van de 
meest kwetsbaren moet worden erkend; 
herhaalt zijn verzoek ervoor te zorgen dat 
deze samenwerking op zijn minst 
regelingen omvat die de veilige en legale 
kanalen voor toegang tot internationale 
bescherming verbeteren, onder meer via 
gezinshereniging;

20. benadrukt dat overeenstemming 
moet worden bereikt over de voorwaarden 
voor samenwerking met betrekking tot de 
migratie van personen die niet de 
nationaliteit van een van beide partijen 
bezitten, en dat de bescherming van de 
meest kwetsbaren moet worden erkend; 
herhaalt zijn verzoek ervoor te zorgen dat 
deze samenwerking op zijn minst 
regelingen omvat die de veilige en legale 
kanalen voor toegang tot internationale 
bescherming verbeteren, onder meer via 
gezinshereniging;

Or. en

Amendement 27
Terry Reintke
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Ontwerpadvies
Paragraaf 21

Ontwerpadvies Amendement

21. benadrukt de noodzaak van nauwe 
samenwerking tussen de partijen om 
mensensmokkel en mensenhandel te 
bestrijden, in overeenstemming met het 
internationaal recht, dat van toepassing 
blijft op de grens tussen het VK en de EU; 
verzoekt de onderhandelende partijen om 
de mogelijke rol van Europol en de 
Europese grens- en kustwacht te 
verduidelijken in de context van een 
dergelijke samenwerking;

21. benadrukt de noodzaak van nauwe 
samenwerking tussen de partijen om 
mensensmokkel en mensenhandel te 
bestrijden, in overeenstemming met het 
internationaal recht, dat van toepassing 
blijft op de grens tussen het VK en de EU;

Or. en

Amendement 28
Sira Rego

Ontwerpadvies
Paragraaf 21

Ontwerpadvies Amendement

21. benadrukt de noodzaak van nauwe 
samenwerking tussen de partijen om 
mensensmokkel en mensenhandel te 
bestrijden, in overeenstemming met het 
internationaal recht, dat van toepassing 
blijft op de grens tussen het VK en de EU; 
verzoekt de onderhandelende partijen om 
de mogelijke rol van Europol en de 
Europese grens- en kustwacht te 
verduidelijken in de context van een 
dergelijke samenwerking;

21. benadrukt de noodzaak van nauwe 
samenwerking tussen de partijen om 
mensensmokkel en mensenhandel te 
bestrijden, in overeenstemming met het 
internationaal recht, dat van toepassing 
blijft op de grens tussen het VK en de EU;

Or. en

Amendement 29
Assita Kanko

Ontwerpadvies
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Paragraaf 23

Ontwerpadvies Amendement

23. benadrukt nogmaals de noodzaak 
van de goedkeuring van een plan voor 
gezinshereniging, dat gereed moet zijn om 
aan het einde van de overgangsperiode in 
werking te treden, teneinde lacunes met 
humanitaire gevolgen te voorkomen en 
het recht op het familie- en gezinsleven 
van asielzoekers te eerbiedigen, 
overeenkomstig artikel 8 van het EVRM, 
dat zowel in het VK als in de EU van 
toepassing blijft;

Schrappen

Or. en

Amendement 30
Assita Kanko

Ontwerpadvies
Paragraaf 25

Ontwerpadvies Amendement

25. benadrukt het belang van een 
gecoördineerde aanpak door de EU van al 
deze kwesties, aangezien bilaterale 
regelingen tussen het VK en de 
afzonderlijke lidstaten met betrekking tot 
kwesties als gezinshereniging voor 
asielzoekers of vluchtelingen, 
herplaatsing of overname, negatieve 
gevolgen kunnen hebben voor de 
samenhang van het asiel- en migratiebeleid 
van de EU; roept beide onderhandelende 
partijen op te streven naar een 
evenwichtige en constructieve aanpak in 
al deze aangelegenheden, met inbegrip 
van legale kanalen en 
overnameovereenkomsten voor 
onderdanen van derde landen, waarbij 
voorrang wordt gegeven aan de noodzaak 
om internationale bescherming te bieden 
aan degenen die dat nodig hebben en 
bijzondere aandacht te besteden aan de 

25. benadrukt het belang van een 
gecoördineerde aanpak door de EU van al 
deze kwesties, aangezien bilaterale 
regelingen tussen het VK en de 
afzonderlijke lidstaten secundaire 
bewegingen binnen de EU en irreguliere 
migratiebewegingen kunnen 
aanmoedigen die negatieve gevolgen 
hebben voor de samenhang van het asiel- 
en migratiebeleid van de EU; roept de 
Commissie op te streven naar 
overeenkomsten inzake de wederzijdse 
overname van onderdanen van derde 
landen die de Unie of het VK irregulier 
zijn binnengekomen, waarbij voorrang 
wordt gegeven aan de noodzaak om 
internationale bescherming te bieden aan 
degenen die dat nodig hebben en 
bijzondere aandacht te besteden aan de 
meest kwetsbaren, een aanpak waartoe 
beide partijen zich hebben verplicht;
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meest kwetsbaren, een aanpak waartoe 
beide partijen zich hebben verplicht;

Or. en

Amendement 31
Sira Rego

Ontwerpadvies
Paragraaf 25

Ontwerpadvies Amendement

25. benadrukt het belang van een 
gecoördineerde aanpak door de EU van al 
deze kwesties, aangezien bilaterale 
regelingen tussen het VK en de 
afzonderlijke lidstaten met betrekking tot 
kwesties als gezinshereniging voor 
asielzoekers of vluchtelingen, herplaatsing 
of overname, negatieve gevolgen kunnen 
hebben voor de samenhang van het asiel- 
en migratiebeleid van de EU; roept beide 
onderhandelende partijen op te streven naar 
een evenwichtige en constructieve aanpak 
in al deze aangelegenheden, met inbegrip 
van legale kanalen en 
overnameovereenkomsten voor 
onderdanen van derde landen, waarbij 
voorrang wordt gegeven aan de noodzaak 
om internationale bescherming te bieden 
aan degenen die dat nodig hebben en 
bijzondere aandacht te besteden aan de 
meest kwetsbaren, een aanpak waartoe 
beide partijen zich hebben verplicht;

25. benadrukt het belang van een 
gecoördineerde aanpak door de EU van al 
deze kwesties, aangezien bilaterale 
regelingen tussen het VK en de 
afzonderlijke lidstaten met betrekking tot 
kwesties als gezinshereniging voor 
asielzoekers of vluchtelingen, herplaatsing 
of overname, negatieve gevolgen kunnen 
hebben voor de samenhang van het asiel- 
en migratiebeleid van de EU; roept beide 
onderhandelende partijen op te streven naar 
een evenwichtige en constructieve aanpak 
in al deze aangelegenheden, met inbegrip 
van legale kanalen voor onderdanen van 
derde landen, waarbij voorrang wordt 
gegeven aan de noodzaak om 
internationale bescherming te bieden aan 
degenen die dat nodig hebben en 
bijzondere aandacht te besteden aan de 
meest kwetsbaren, een aanpak waartoe 
beide partijen zich hebben verplicht;

Or. en

Amendement 32
Loránt Vincze

Ontwerpadvies
Paragraaf 26
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Ontwerpadvies Amendement

26. herhaalt zijn verzoek om de 
toekomstige praktische samenwerking 
tussen de autoriteiten van het VK en de 
EU-agentschappen op het gebied van 
justitie en binnenlandse zaken te 
verduidelijken, en daarbij rekening te 
houden met de status van het VK als derde 
land dat niet tot het Schengengebied 
behoort.

26. herhaalt zijn verzoek om de 
toekomstige praktische samenwerking 
tussen de autoriteiten van het VK en de 
EU-agentschappen op het gebied van 
justitie en binnenlandse zaken te 
verduidelijken, en daarbij rekening te 
houden met de status van het VK als derde 
land dat niet tot het Schengengebied 
behoort en als belangrijke partner in de 
strijd tegen terrorisme en georganiseerde 
criminaliteit; benadrukt dat nauwe 
samenwerking op het gebied van 
politieaangelegenheden en strafrecht in 
de vorm van informatie-uitwisseling en 
gezamenlijke teams beide partijen tot 
voordeel zou strekken; dringt er bij de 
onderhandelende partijen op aan te 
streven naar nauwe strategische en 
operationele samenwerking met Europol 
en Eurojust in het bijzonder, en daarbij de 
technische en juridische beperkingen van 
dergelijke samenwerking in acht te 
nemen; 

Or. en


