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Poprawka  7 

Raymond Finch 

w imieniu grupy EFDD 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Negocjacje ze Zjednoczonym Królestwem w związku ze złożoną przez nie notyfikacją o 

zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej 

Wspólny projekt rezolucji 

Motyw P a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 Pa. mając na uwadze, że o zwycięstwie 

kampanii za wystąpieniem z UE 

przesądziły w głównej mierze kwestie takie 

jak kontrola imigracji, przywrócenie 

kompetencji krajowych oraz zaprzestanie 

wpłat do budżetu Unii Europejskiej, co 

pociąga za sobą opuszczenie jednolitego 

rynku; 

Or. en 
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Poprawka  8 

Raymond Finch 

w imieniu grupy EFDD 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Negocjacje ze Zjednoczonym Królestwem w związku ze złożoną przez nie notyfikacją o 

zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 18 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 18a. podkreśla, że obywatele 

Zjednoczonego Królestwa, którzy 

mieszkają legalnie w innym państwie 

członkowskim od co najmniej 5 lat, są 

uprawnieni do statusu rezydentów 

długoterminowych zgodnie z art. 4 

dyrektywy Rady 2003/109/WE; 

Or. en 
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Poprawka  9 

Raymond Finch 

w imieniu grupy EFDD 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Negocjacje ze Zjednoczonym Królestwem w związku ze złożoną przez nie notyfikacją o 

zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 21 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 21a. uważa, że wszelkie przyszłe umowy 

między UE a Zjednoczonym Królestwem 

nie mogą przewidywać dalszego 

stosowania zasady swobodnego przepływu 

osób; uważa, że dalsze stosowanie zasady 

swobodnego przepływu osób byłoby 

sprzeniewierzeniem się woli obywateli 

brytyjskich; 

Or. en 
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Poprawka  10 

Raymond Finch 

w imieniu grupy EFDD 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Negocjacje ze Zjednoczonym Królestwem w związku ze złożoną przez nie notyfikacją o 

zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 20 b (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 20b. ubolewa nad ust. 22 projektu 

wytycznych Rady Europejskiej 

wynikających z notyfikacji złożonej przez 

Zjednoczone Królestwo na mocy art. 50 

TUE, w którym stwierdza się, że: „Po tym, 

jak Zjednoczone Królestwo opuści Unię, 

żadna umowa między UE a Zjednoczonym 

Królestwem nie może mieć zastosowania 

do terytorium Gibraltaru bez 

porozumienia między Królestwem 

Hiszpanii i Zjednoczonym Królestwem”, 

oraz odrzuca ten ustęp; 

Or. en 
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Poprawka  11 

Raymond Finch 

w imieniu grupy EFDD 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Negocjacje ze Zjednoczonym Królestwem w związku ze złożoną przez nie notyfikacją o 

zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 20 c (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 20c. zauważa, że wśród obywateli 

Gibraltaru istnieje rzeczywiste 

zaniepokojenie kwestią granicy między 

Gibraltarem a Hiszpanią; podkreśla w 

związku z tym, że negocjacje dotyczące 

wystąpienia z UE nie mogą być 

wykorzystywane jako upoważnienie do 

zakwestionowania suwerenności 

Gibraltaru i do wprowadzenia utrudnień 

na granicy między Gibraltarem a 

Hiszpanią; zauważa ponadto, że w 

referendum z 2002 r. 98,97 % wyborców 

Gibraltaru zagłosowało przeciwko 

wspólnej suwerenności dzielonej z 

Hiszpanią; 

Or. en 
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Poprawka  12 

Raymond Finch 

w imieniu grupy EFDD 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Negocjacje ze Zjednoczonym Królestwem w związku ze złożoną przez nie notyfikacją o 

zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

19.  podkreśla, że jednolite 

porozumienie finansowe ze Zjednoczonym 

Królestwem, oparte na rocznym 

sprawozdaniu finansowym Unii 

Europejskiej skontrolowanym przez 

Europejski Trybunał Obrachunkowy, 

musi obejmować wszystkie jego 

zobowiązania prawne wynikające z 

zobowiązań pozostających do realizacji, 

jak również uwzględniać pozycje 

pozabilansowe, zobowiązania warunkowe 

i inne koszty finansowe wynikające 

bezpośrednio z wystąpienia 

Zjednoczonego Królestwa z UE; 

19.  odrzuca koncepcję jakiejkolwiek 

„opłaty za rozwód z UE” lub innych 

ryczałtowych ustaleń finansowych, które 

były szeroko omawiane w prasie i są 

wspomniane w ust. 10 projektu 

wytycznych Rady Europejskiej; 

Or. en 
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Poprawka  13 

Raymond Finch 

w imieniu grupy EFDD 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Negocjacje ze Zjednoczonym Królestwem w związku ze złożoną przez nie notyfikacją o 

zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 11 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 11a. podkreśla, że zgodnie z 

rozporządzeniem w sprawie WRF do 

końca 2017 r. Komisja musi przedstawić 

wnioski dotyczące WRF na okres po 2020 

r., które powinny uwzględniać decyzję 

Zjednoczonego Królestwa o wyjściu z UE; 

podkreśla, że kolejne WRF nie powinny 

obejmować wkładu Zjednoczonego 

Królestwa ani nakładać na nie 

jakichkolwiek obowiązków prawnych 

dotyczących zakładanych zobowiązań; 

Or. en 
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Poprawka  14 

Raymond Finch 

w imieniu grupy EFDD 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Negocjacje ze Zjednoczonym Królestwem w związku ze złożoną przez nie notyfikacją o 

zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 11 b (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 11b. ponadto podkreśla, że jeżeli 

Traktaty przestaną mieć zastosowanie, jak 

przewiduje art. 50 ust. 3 TUE, wówczas 

muszą przestać mieć zastosowanie 

również akty prawne przyjęte na 

podstawie tych Traktatów, w tym 

rozporządzenie w sprawie WRF, a także 

jurysdykcja Trybunału Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej (TSUE); w związku z 

tym podkreśla, że gdy Zjednoczone 

Królestwo wystąpi z Unii, nie może 

spoczywać na nim obowiązek prawny lub 

moralny kontynuowania wkładu do 

budżetu UE; 

Or. en 
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Poprawka  15 

Raymond Finch 

w imieniu grupy EFDD 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Negocjacje ze Zjednoczonym Królestwem w związku ze złożoną przez nie notyfikacją o 

zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 35 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 35a. uważa, że ostateczne ustalenie 

dotyczące uprawnień do połowów będzie 

możliwe do zaakceptowania jedynie, gdy 

Zjednoczone Królestwo na powrót 

otrzyma pełne kompetencje krajowe w 

zakresie polityki rybołówstwa; podkreśla, 

że UE musi umożliwić Zjednoczonemu 

Królestwu potwierdzenie jego pełnych 

niezależnych praw do zarządzania swoimi 

wodami i wyłączną strefą ekonomiczną 

oraz do ich ochrony, zgodnie z Konwencją 

ONZ o prawie morza; 

Or. en 
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Poprawka  16 

Raymond Finch 

w imieniu grupy EFDD 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Negocjacje ze Zjednoczonym Królestwem w związku ze złożoną przez nie notyfikacją o 

zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 13 b (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 13b. podkreśla, że państwo nie musi być 

członkiem UE czy choćby stroną umowy 

handlowej z UE, aby mieć „dostęp” do 

jednolitego rynku UE; wskazuje, że w 

2015 r. Chiny, Stany Zjednoczone, Rosja, 

Japonia i Brazylia wyeksportowały do UE 

towary o wartości około 864 mld EUR; 

zauważa, że żadne z tych państw nie jest 

objęte zasadą „swobodnego przepływu” w 

stosunkach z Unią ani nawet nie zawarło 

z nią umowy handlowej; 

Or. en 
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Poprawka  17 

Raymond Finch 

w imieniu grupy EFDD 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Negocjacje ze Zjednoczonym Królestwem w związku ze złożoną przez nie notyfikacją o 

zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 13 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 13a. podkreśla, że art. 50 ust. 2 TUE 

stanowi, że „Unia prowadzi negocjacje i 

zawiera z tym Państwem umowę 

określającą warunki jego wystąpienia, 

uwzględniając ramy jego przyszłych 

stosunków z Unią”; w związku z tym 

uważa, że ponieważ handel będzie 

kluczowym elementem przyszłych 

stosunków, wszelkie względy praktyczne 

wymagają dokonania uzgodnień 

handlowych w ramach negocjacji; w 

związku z tym wzywa do szybkiego 

zawarcia rozsądnej umowy o bezcłowym 

nieprzerwanym handlu między UE a 

Zjednoczonym Królestwem; 

Or. en 
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Poprawka  18 

Raymond Finch 

w imieniu grupy EFDD 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Negocjacje ze Zjednoczonym Królestwem w związku ze złożoną przez nie notyfikacją o 

zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

6. przypomina, że w związku z tym 

rozpoczynanie przez Zjednoczone 

Królestwo negocjacji w sprawie 

ewentualnych umów handlowych z 

państwami trzecimi przed jego 

wystąpieniem byłoby sprzeczne z prawem 

Unii; podkreśla, że takie działanie byłoby 

sprzeczne z zasadą lojalnej współpracy 

zapisaną w art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii 

Europejskiej i powinno pociągać za sobą 

konsekwencje w postaci np. wykluczenia 

Zjednoczonego Królestwa z procedur 

dotyczących negocjacji handlowych, 

określonych w art. 218 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej; 

podkreśla, że to samo musi dotyczyć 

innych obszarów polityki, w których 

Zjednoczone Królestwo w dalszym ciągu 

miałoby wpływ na kształt unijnego 

prawodawstwa, unijnych działań, strategii 

lub wspólnych polityk w sposób 

sprzyjający jego własnym interesom jako 

państwa członkowskiego występującego z 

Unii, a nie interesom Unii Europejskiej i 

UE-27; 

6. uważa, że nie ma przeszkód, by 

Zjednoczone Królestwo rozpoczęło 

negocjacje handlowe z państwami 

trzecimi oraz że z prawnego punktu 

widzenia negocjacje te mogą zakończyć 

się zawarciem umowy, o ile będzie ona 

uwarunkowana wyjściem Zjednoczonego 

Królestwa z UE; 

Or. en 
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Poprawka  19 

Raymond Finch 

w imieniu grupy EFDD 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Negocjacje ze Zjednoczonym Królestwem w związku ze złożoną przez nie notyfikacją o 

zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 35 b (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 35b. podkreśla, że negocjacje muszą 

zakończyć się wystąpieniem 

Zjednoczonego Królestwa spod jurysdykcji 

TSUE; 

Or. en 
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Poprawka  20 

Raymond Finch 

w imieniu grupy EFDD 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Negocjacje ze Zjednoczonym Królestwem w związku ze złożoną przez nie notyfikacją o 

zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 20 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 20a. podkreśla jednak, że wspólna 

strefa podróżowania nie jest zależna od 

członkostwa w UE; 

Or. en 

 

 


