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Pozměňovací návrh  7 

Raymond Finch 

za skupinu EFDD 

 

Společný návrh usnesení 

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

Jednání se Spojeným královstvím poté, co oznámilo svůj záměr vystoupit z Evropské unie 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění P a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Pa. vzhledem k tomu, že kampaň za 

odchod z EU zvítězila zejména na základě 

otázek kontroly imigrace, navrácení 

pravomocí a ukončení přispívání do 

rozpočtu Evropské unie, což znamená i 

opuštění jednotného trhu; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  8 

Raymond Finch 

za skupinu EFDD 

 

Společný návrh usnesení 

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

Jednání se Spojeným královstvím poté, co oznámilo svůj záměr vystoupit z Evropské unie 

Společný návrh usnesení 

Bod 18 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 18a. zdůrazňuje, že občané Spojeného 

království, kteří oprávněně pobývali v 

jiném členském státě pět let či déle, mají 

nárok na právní postavení dlouhodobě 

pobývajícího rezidenta, jak je stanoveno v 

článku 4 směrnice Rady 2003/109/ES; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  9 

Raymond Finch 

za skupinu EFDD 

 

Společný návrh usnesení 

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

Jednání se Spojeným královstvím poté, co oznámilo svůj záměr vystoupit z Evropské unie 

Společný návrh usnesení 

Bod 21 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 21a. má za to, že žádná budoucí dohoda 

mezi EU a Spojeným královstvím nesmí 

zahrnovat pokračování volného pohybu 

osob; je toho názoru, že pokračování 

volného pohybu osob by bylo zradou vůle 

britského lidu; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  10 

Raymond Finch 

za skupinu EFDD 

 

Společný návrh usnesení 

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

Jednání se Spojeným královstvím poté, co oznámilo svůj záměr vystoupit z Evropské unie 

Společný návrh usnesení 

Bod 20 b (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 20b. vyjadřuje politování nad 

odstavcem 22 návrhu pokynů Evropské 

rady v návaznosti na oznámení Spojeného 

království podle článku 50 Smlouvy o EU, 

v němž se uvádí, že poté, co Spojené 

království vystoupí z Unie, se nebude na 

území Gibraltaru vztahovat žádná dohoda 

mezi EU a Spojeným královstvím, aniž by 

existovala dohoda mezi Španělským 

královstvím a Spojeným královstvím, a 

odmítá jej; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  11 

Raymond Finch 

za skupinu EFDD 

 

Společný návrh usnesení 

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

Jednání se Spojeným královstvím poté, co oznámilo svůj záměr vystoupit z Evropské unie 

Společný návrh usnesení 

Bod 20 c (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 20c. konstatuje, že obyvatelé Gibraltaru 

jsou vážně znepokojeni, pokud jde o 

hranici mezi Gibraltarem a Španělskem; 

zdůrazňuje však, že tato jednání o 

vystoupení nesmějí být využívána jako 

mandát ke zpochybňování suverenity 

Gibraltaru a zavádění překážek na hranici 

mezi Gibraltarem a Španělskem; dále 

poukazuje na to, že v referendu konaném 

v roce 2002 se 98,97 % voličů z Gibraltaru 

vyslovilo proti sdílené suverenitě se 

Španělskem; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  12 

Raymond Finch 

za skupinu EFDD 

 

Společný návrh usnesení 

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

Jednání se Spojeným královstvím poté, co oznámilo svůj záměr vystoupit z Evropské unie 

Společný návrh usnesení 

Bod 19 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19.  zdůrazňuje, že jediné finanční 

vypořádání se Spojeným královstvím na 

základě ročních účtů Evropské unie, které 

jsou předmětem auditu Evropského 

účetního dvora, musí zahrnovat veškeré 

právní závazky plynoucí z neuhrazených 

závazků a musí obsahovat ustanovení o 

položkách nezahrnutých do rozvahy, 

podmíněných závazcích a ostatních 

finančních nákladech, které vzniknou v 

přímém důsledku vystoupení Spojeného 

království z Unie; 

19.  odmítá jakýkoli koncept „účtu za 

rozvod s EU“ nebo jiného finančního 

vypořádání, které bylo široce diskutováno 

v tisku a které je uvedeno v odstavci 10 

návrhu pokynů Evropské rady; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  13 

Raymond Finch 

za skupinu EFDD 

 

Společný návrh usnesení 

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

Jednání se Spojeným královstvím poté, co oznámilo svůj záměr vystoupit z Evropské unie 

Společný návrh usnesení 

Bod 11 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 11a. zdůrazňuje, že podle nařízení o 

VFR musí Komise do konce roku 2017 

předložit své návrhy VFR na období po 

roce 2020, které by měly zohlednit 

rozhodnutí Spojeného království vystoupit 

z EU; zdůrazňuje, že tento návrh 

budoucího VFR by neměl zahrnovat 

příspěvek Spojeného království ani 

stanovovat žádné povinnosti právního 

charakteru pro Spojené království týkající 

se jeho předpokládaných závazků; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  14 

Raymond Finch 

za skupinu EFDD 

 

Společný návrh usnesení 

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

Jednání se Spojeným královstvím poté, co oznámilo svůj záměr vystoupit z Evropské unie 

Společný návrh usnesení 

Bod 11 b (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 11b. zdůrazňuje dále, že pokud 

přestanou platit Smlouvy, jak je uvedeno 

ve čl. 50 odst. 3 SEU, znamená to, že 

právní předpisy přijaté podle těchto 

Smluv, včetně nařízení o VFR, a 

jurisdikce Soudního dvora Evropské unie 

musí rovněž přestat platit; zdůrazňuje 

tedy, že jakmile Spojené království z Unie 

odejde, nemůže dále existovat žádná 

povinnost právního ani morálního 

charakteru, aby Spojené království nadále 

odvádělo příspěvky do rozpočtu EU; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  15 

Raymond Finch 

za skupinu EFDD 

 

Společný návrh usnesení 

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

Jednání se Spojeným královstvím poté, co oznámilo svůj záměr vystoupit z Evropské unie 

Společný návrh usnesení 

Bod 35 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 35a. je přesvědčen, že konečné 

vypořádání rybolovných práv bude 

přijatelné, jen pokud bude rybářská 

politika plně navrácena Spojenému 

království; zdůrazňuje, že EU musí 

Spojenému království umožnit vykonávat 

v plném rozsahu nezávislá práva řídit a 

chránit své vody a výlučnou ekonomickou 

zónu, jak je to uvedeno v Úmluvě OSN 

o mořském právu; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  16 

Raymond Finch 

za skupinu EFDD 

 

Společný návrh usnesení 

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

Jednání se Spojeným královstvím poté, co oznámilo svůj záměr vystoupit z Evropské unie 

Společný návrh usnesení 

Bod 13 b (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 13b. zdůrazňuje, že aby země měla 

„přístup“ na jednotný trh EU, nemusí být 

členem EU, ani mít s EU obchodní 

dohodu; poukazuje na to, že v roce 2015 

Čína, Spojené státy, Rusko, Japonsko, 

Indie a Brazílie do EU vyvezly zboží v 

přibližné hodnotě 864 miliard EUR; 

konstatuje, že žádná z těchto zemí s EU 

nemá „svobodu pohybu“ ani obchodní 

dohodu; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  17 

Raymond Finch 

za skupinu EFDD 

 

Společný návrh usnesení 

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

Jednání se Spojeným královstvím poté, co oznámilo svůj záměr vystoupit z Evropské unie 

Společný návrh usnesení 

Bod 13 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 13a. zdůrazňuje, že čl. 50 odst. 2 SEU 

stanoví, že „Unie sjedná a uzavře s tímto 

státem dohodu o podmínkách jeho 

vystoupení, s přihlédnutím k rámci jeho 

budoucích vztahů s Unií.“; je tudíž 

přesvědčen, že jelikož obchod bude 

zásadní částí onoho budoucího vztahu, 

musí být úprava obchodu pro všechny 

praktické účely dohodnuta v rámci 

jednání; vyzývá proto k smysluplné a 

urychlené dohodě o pokračování 

bezcelního obchodu mezi EU a UK; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  18 

Raymond Finch 

za skupinu EFDD 

 

Společný návrh usnesení 

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

Jednání se Spojeným královstvím poté, co oznámilo svůj záměr vystoupit z Evropské unie 

Společný návrh usnesení 

Bod 6 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. připomíná, že s ohledem na tuto 

skutečnost by bylo v rozporu s právem 

Unie, pokud by Spojené království ještě 

před svým vystoupením zahájilo jednání o 

případných obchodních dohodách se 

třetími zeměmi; zdůrazňuje, že takový 

krok by byl v rozporu se zásadou loajální 

spolupráce stanovenou v čl. 4 odst. 3 

Smlouvy o Evropské unii a měly by z něj 

být vyvozeny důsledky, mimo jiné 

vyloučení Spojeného království z postupů 

pro obchodní jednání podle článku 218 

Smlouvy o fungování Evropské unie; 

zdůrazňuje, že totéž musí platit i v 

ostatních oblastech činnosti Unie, kde by 

Spojené království mohlo utváření 

právních předpisů, činností, strategií nebo 

společných politik Unie nadále ovlivňovat 

způsobem, který by stavěl zájmy 

Spojeného království jakožto státu 

opouštějícího Unii nad zájmy Evropské 

unie a EU-27; 

6. věří, že žádná překážka nebrání 

tomu, aby UK zahájilo obchodní jednání 

se třetími zeměmi a z právního hlediska 

mohou tato jednání být ukončena 

uzavřením dohody, pokud bude tato 

podmíněna odchodem UK z EU; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  19 

Raymond Finch 

za skupinu EFDD 

 

Společný návrh usnesení 

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

Jednání se Spojeným královstvím poté, co oznámilo svůj záměr vystoupit z Evropské unie 

Společný návrh usnesení 

Bod 35 b (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 35b. zdůrazňuje, že jednání se musí 

uzavřít s tím, že jurisdikce Soudního 

dvora Evropské unie v UK skončí; 

Or. en 



 

AM\1123224CS.docx PE598.577v01-00 } 

 PE598.582v01-00 } RC1 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

10.4.2017  B8-0237/2017 }  

 B8-0241/2017 } RC1/REV/Am. 20 

Pozměňovací návrh  20 

Raymond Finch 

za skupinu EFDD 

 

Společný návrh usnesení 

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

Jednání se Spojeným královstvím poté, co oznámilo svůj záměr vystoupit z Evropské unie 

Společný návrh usnesení 

Bod 20 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 20a. znovu zdůrazňuje, že společný 

prostor cestování nezávisí na členství v 

EU; 

Or. en 

 

 


