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12.3.2018 B8-0135/19 

Módosítás  19 

Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Rina Ronja Kari, Miguel Urbán Crespo, Tania 

González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez 

Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0135/2018 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Az EU és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli kapcsolatok kerete 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

8 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  8a. hangsúlyozza, hogy a jövőbeli 

kapcsolatokra vonatkozó 

megállapodásnak – az EU és más 

harmadik országok közötti jelenlegi 

kereskedelmi vagy társulási 

megállapodásokhoz hasonlóan – a 

demokráciára, az emberi jogokra és a 

tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni 

küzdelemre vonatkozó kötelező 

záradékokat kell tartalmaznia, és hogy a 

Párizsi Megállapodást követően egy 

innovatív, kötelező érvényű záradékot is 

hozzá kell adni az éghajlatváltozás elleni 

küzdelem tekintetében; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/20 

Módosítás  20 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Marie-Pierre Vieu, João Ferreira, João 

Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Rina Ronja Kari, Miguel Urbán Crespo, Tania González 

Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0135/2018 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Az EU és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli kapcsolatok kerete 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

8 c bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  8c. ragaszkodik hozzá, hogy az 

Egyesült Királyság és az EU közötti 

jövőbeli megállapodás vegye figyelembe a 

határt átlépő munkavállalók egyedi 

helyzetét a munkaügyi normák és a 

szociális jogok legmagasabb szintjének 

biztosítása érdekében; emlékeztet rá, hogy 

az Egyesült Királyságnak az EU-ból való 

kilépésének folyamata során tiszteletben 

kell tartani és biztosítani kell a 

munkavállalók jogait, és kéri, hogy az 

átmeneti megállapodás és a kilépési 

megállapodás tartalmazza e jogok 

biztosítását; 

Or. en 



 

AM\1148304HU.docx  PE616.080v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

12.3.2018 B8-0135/21 

Módosítás  21 

Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, João Ferreira, João Pimenta 

Lopes, Miguel Viegas, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito 

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, 

Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Javier Couso 

Permuy 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0135/2018 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Az EU és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli kapcsolatok kerete 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

10 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  10a. hangsúlyozza, hogy e folyamat 

során meg kell változtatni vagy újra kell 

tárgyalni a harmadik országokkal való 

megállapodásokat, és hogy e 

megállapodásoknak a brexittel 

kapcsolatos döntéshez hozzájáruló 

gazdasági és társadalmi problémák 

kezelése érdekében a társadalmi és 

környezeti fejlődésre és együttműködésre 

kell összpontosítaniuk; úgy véli, hogy az 

EU és au Egyesült Királyság közötti 

bármiféle jövőbeli kereskedelmi 

megállapodásnak a munkavállalói jogok 

és a szociális védelem, az 

élelmiszerbiztonság és a fogyasztó- és 

környezetvédelem előmozdításán kell 

alapulnia, és biztosítania kell a pénzügyi 

stabilitást és az éghajlatváltozásról szóló 

Párizsi Megállapodás elérését; elutasítja 

ezért bármiféle olyan szabadkereskedelmi 

megállapodás vagy mélyreható és átfogó 

szabadkereskedelmi megállapodás 

modelljét – mint például a CETA és a 

TTIP modellje –, amely a 

közegészségügyre, a munkafeltételekre és 

a környezetre vonatkozó biztosítékok és 

normák további deregularizációjához 

vezet; 
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Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/22 

Módosítás  22 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine 

Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0135/2018 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Az EU és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli kapcsolatok kerete 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

15 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  15a. ösztönzi mind az EU-t, mind az 

Egyesült Királyságot, hogy hozzák meg az 

annak az eredményes biztosításához 

szükséges intézkedéseket, hogy a brexit ne 

ássa alá az EU általános vámkedvezmény-

rendszeréből a fejlődő országoknak 

jelenleg juttatott kedvezményeket; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/23 

Módosítás  23 

Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Rina Ronja Kari, Miguel Urbán Crespo, Tania 

González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez 

Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Javier Couso 

Permuy 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0135/2018 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Az EU és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli kapcsolatok kerete 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

17 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

17. hangsúlyozza, hogy a belső piac 

elhagyása azt eredményezné, hogy az 

Egyesült Királyság elveszíti a pénzügyi 

szolgáltatásokra vonatkozó engedélyezési 

jogait és a lehetőséget arra, hogy az 

Egyesült Királyság felügyelete alá tartozó 

fiókokat nyisson az EU-ban; emlékeztet 

arra, hogy az uniós jogszabályok egyes 

területeken lehetővé teszik, hogy a 

harmadik országok szabályait arányos és 

kockázatalapú megközelítés alapján 

egyenértékűnek tekintsék, és tudomásul 

veszi az e területen zajló jogalkotási 

munkát és soron következő bizottsági 

javaslatokat; hangsúlyozza, hogy az 

egyenértékűségre vonatkozó határozatok 

mindig egyoldalúak; hangsúlyozza 

továbbá, hogy a pénzügyi stabilitás 

megőrzése és az uniós szabályozási 

rendszer és standardok teljes körű 

tiszteletben tartásának biztosítása, valamint 

azok alkalmazása érdekében a határokon 

átnyúló pénzügyi szolgáltatásokra 

vonatkozó prudenciális kivételek és 

korlátozások a szabadkereskedelmi 

megállapodások szokásos velejárói; 

17. hangsúlyozza, hogy a belső piac 

elhagyása azt eredményezné, hogy az 

Egyesült Királyság elveszíti a pénzügyi 

szolgáltatásokra vonatkozó engedélyezési 

jogait és a lehetőséget arra, hogy az 

Egyesült Királyság felügyelete alá tartozó 

fiókokat nyisson az EU-ban; emlékeztet 

arra, hogy az uniós jogszabályok egyes 

területeken lehetővé teszik, hogy a 

harmadik országok szabályait arányos és 

kockázatalapú megközelítés alapján 

egyenértékűnek tekintsék, és tudomásul 

veszi az e területen zajló jogalkotási 

munkát és soron következő bizottsági 

javaslatokat; úgy véli, hogy a Bizottságnak 

nem szabad jóváhagynia, hogy a pénzügyi 

piacok szabályozása tekintetében az 

Egyesült Királyság számára a 

kereskedelmi megállapodás megkötése 

előtt egyenértékű státust biztosítson, és 

felhívja a Bizottságot, hogy először 

térképezze fel egy külön megállapodás 

vagy a kereskedelmi megállapodásban egy 

fejezet lehetőségét a szabályozás kötelező 

érvényű normái és a pénzügyi 

szolgáltatások átláthatósága tekintetében, 

amely legalább a kiválás idején meglévő 

közös normákon alapul; hangsúlyozza, 

hogy az egyenértékűségre vonatkozó 
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határozatok mindig egyoldalúak; 

hangsúlyozza továbbá, hogy a pénzügyi 

stabilitás megőrzése és az uniós 

szabályozási rendszer és standardok teljes 

körű tiszteletben tartásának biztosítása, 

valamint azok alkalmazása érdekében a 

határokon átnyúló pénzügyi 

szolgáltatásokra vonatkozó prudenciális 

kivételek és korlátozások a 

szabadkereskedelmi megállapodások 

szokásos velejárói; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/24 

Módosítás  24 

Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, 

Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Patrick Le 

Hyaric, Javier Couso Permuy 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0135/2018 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Az EU és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli kapcsolatok kerete 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

20 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

20. ismételten hangsúlyozza, hogy az 

élelmiszerek és a mezőgazdasági termékek 

tekintetében az uniós piachoz való 

hozzáférés feltétele az összes uniós jog és 

előírás szigorú betartása, különösen az 

élelmiszer-biztonság, a GMO-k, a 

növényvédő szerek, a földrajzi jelzések, az 

állatjólét, a címkézés és a 

nyomonkövethetőség, az egészségügyi és 

növény-egészségügyi előírások, valamint 

az emberek, állatok és növények egészsége 

tekintetében; 

20. ismételten hangsúlyozza, hogy az 

élelmiszerek és a mezőgazdasági termékek 

tekintetében az uniós piachoz való 

hozzáférés feltétele az összes uniós jog és 

előírás szigorú betartása, különösen az 

élelmiszer-biztonság, a GMO-k, a 

növényvédő szerek, a földrajzi jelzések, az 

állatjólét, a címkézés és a 

nyomonkövethetőség, az egészségügyi és 

növény-egészségügyi előírások, valamint 

az emberek, állatok és növények egészsége 

tekintetében; rámutat arra, hogy 

különösen a mezőgazdasági ágazat terén 

hatályos kereskedelmi 

megállapodásokban szereplő piaci 

hozzáférési kvótákat le kell szállítani, és 

azokat a 27 tagú EU és a partnerek közötti 

jelenlegi kereskedelmi forgalom 

realitásaihoz kell igazítani; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/25 

Módosítás  25 

Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Miguel Urbán Crespo, 

Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez 

Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Javier Couso Permuy 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0135/2018 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Az EU és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli kapcsolatok kerete 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

21 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

21. megállapítja, hogy a közös kül- és 

biztonságpolitika területén az Egyesült 

Királyság harmadik országként nem fog 

tudni részt venni az EU döntéshozatali 

folyamatában, és hogy közös uniós 

álláspontokat és fellépéseket csak uniós 

tagállamok fogadhatnak el; rámutat 

azonban arra, hogy ez nem zárja ki a 

konzultációs mechanizmusokat, amelyek 

lehetővé tennék az Egyesült Királyság 

számára az uniós külpolitikai 

álláspontokhoz, közös fellépésekhez való 

igazodást elsősorban az emberi jogok vagy 

a többoldalú együttműködés terén, 

különösen az ENSZ, az EBESZ és az 

Európa Tanács keretei között; támogatja 

a szankcionálási politika és a végrehajtás 

koordinálását, beleértve a 

fegyverembargókat és a fegyverkivitelre 

vonatkozó közös álláspontokat; 

törölve 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/26 

Módosítás  26 

Luke Ming Flanagan, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Miguel Urbán Crespo, Tania 

González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez 

Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Javier 

Couso Permuy 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0135/2018 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Az EU és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli kapcsolatok kerete 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

22 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

22. hangsúlyozza, hogy ilyen 

partnerséget a részvételi 

keretmegállapodás alapján lehet 

létrehozni, amely a harmadik országok 

szerepét kezeli, ezáltal lehetővé teszi az 

Egyesült Királyság részvételét uniós 

polgári és katonai missziókban (az 

Egyesült Királyság vezető szerepet nem 

kap) és műveletekben, programokban és 

projektekben, a hírszerzési információk 

megosztását, a katonai személyzet képzését 

és cseréjét, valamint a fegyverkezési 

politikával kapcsolatos együttműködést, 

beleértve az állandó strukturált 

együttműködés (PESCO) keretében 

kidolgozott projekteket is; hangsúlyozza, 

hogy az ilyen részvétel nem sértheti a 

vonatkozó uniós álláspontokat, 

határozatokat és jogszabályokat, ideértve 

a védelem területén történő 

közbeszerzéseket és transzfereket és 

azokkal összhangban kell lennie; 

megerősíti, hogy az ilyen együttműködés 

feltétele a nemzetközi emberi jogi normák 

és a nemzetközi humanitárius jog, 

valamint az EU alapvető jogainak 

maradéktalan tiszteletben tartása; 

törölve 
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Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/27 

Módosítás  27 

Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, João Ferreira, João 

Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Javier Couso 

Permuy 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0135/2018 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Az EU és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli kapcsolatok kerete 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

23 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

23. megállapítja, hogy a fenti 

területeken folytatott, uniós minősített 

információk – többek között hírszerzési 

információk – megosztását magában 

foglaló együttműködés feltétele az uniós 

minősített adatok védelmét szolgáló 

adatbiztonsági megállapodás; 

törölve 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/28 

Módosítás  28 

Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, João Ferreira, João 

Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine 

Vergiat, Javier Couso Permuy 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0135/2018 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Az EU és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli kapcsolatok kerete 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

24 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

24. megjegyzi, hogy más hasonló 

harmadik országokkal kötött 

megállapodások alapján az Egyesült 

Királyság részt vehet a védelmi és külső 

biztonságot támogató uniós 

programokban (például az Európai 

Védelmi Alapban, a Galileo és a 

kiberbiztonsági programokban); nyitva áll 

annak lehetősége előtt, hogy az Egyesült 

Királyság továbbra is hozzájáruljon az EU 

külső finanszírozási eszközeihez a közös 

célkitűzések megvalósítása érdekében, 

különösen a közös szomszédság 

tekintetében; 

törölve 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/29 

Módosítás  29 

Sabine Lösing, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Rina Ronja Kari, 

Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres 

Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marie-

Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0135/2018 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Az EU és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli kapcsolatok kerete 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

21 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  21a. elutasítja az EU globális 

stratégiáját, mivel nem tükrözi a EU 

negatív és fokozott szerepét a jelenlegi 

konfliktusban, hanem a további 

militarizálódást szorgalmazza, támogatja 

az európai védelmi technológiai és ipari 

bázist (EDTIB) és az európai védelmi 

ipari fejlesztési programot, a katonai-ipari 

komplexumot és a NATO azon célját, 

hogy legalább a GDP 2%-át fordítsák 

védelemre; hangsúlyozza továbbá a belső 

és külső biztonság összevonását, illetve 

hogy a kereskedelmi, fejlesztési és 

energiapolitikát rendeljék a közös kül- és 

biztonságpolitika (KKBP) és a közös 

biztonság- és védelempolitika (KBVP) alá; 

sürgeti az EU tagállamait e tekintetben az 

olyan prioritások előmozdítására, mint a 

béke, az együttműködés, a szolidaritás, a 

szegénység felszámolása és a fenntartható 

fejlesztési célok elérése, a 

fegyverellenőrzés, az atomsorompó-

szerződés rendszere és a teljes nukleáris 

leszerelés, a tisztességes kereskedelem és a 

kiegyensúlyozott gazdasági kapcsolatok; 

Or. en 
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Módosítás  30 

Sabine Lösing, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Rina Ronja Kari, 

Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres 

Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick 

Le Hyaric, Javier Couso Permuy 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0135/2018 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Az EU és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli kapcsolatok kerete 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

21 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  21b. ellenzi, hogy a brexitet az EU 

militarizálódásának növelésére és 

felgyorsítására használják fel; elutasítja a 

katonai uniót és egy uniós hadsereg 

létrehozását; elutasítja a tagállamok, 

többek között az Egyesült Királyság 

részvételét az európai katonai 

képességekre és fegyverzetre vonatkozó 

politikákban, mint például az állandó 

strukturált együttműködésben (PESCO), 

amely a KKBP/KBVP konszenzusra 

vonatkozó elvét is sérti; tiltakozik a 

védelmi és fegyverkezési iparág 

folyamatban lévő megerősítése és 

támogatása ellen; elutasítja az Európai 

Védelmi Alap, az EU védelmi programja 

és az uniós védelmi kutatási program 

létrehozását, amelyek sértik az EUSZ 41. 

cikkének (2) bekezdésében foglalt 

rendelkezéseket, amelyek kimondják, hogy 

a katonai vagy védelmi vonatkozású 

fellépésekből eredő kiadások nem 

terhelhetik az Unió költségvetését; ellenzi 

ezért, hogy mindezen uniós biztonsági és 

védelmi politikákat belefoglalják az EU és 

az Egyesült Királyság közötti 

megállapodásba; 

Or. en 
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