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16.6.2020 A9-0117/2

Pozměňovací návrh 2
Idoia Villanueva Ruiz, João Ferreira, Sandra Pereira, Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Doporučení Evropského parlamentu pro jednání o novém partnerství se Spojeným 
královstvím Velké Británie a Severního Irska
(2020/2023(INI))

Návrh doporučení
Bod 8 a (nový)

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

8a. vyzývá k ujištění a přijetí závazku, 
že práva občanů členských států EU 
žijících ve Spojeném království a britských 
občanů žijících v EU, totiž právo pobytu, 
právo na rovné zacházejí, právo 
na přístup ke službám veřejného 
zdravotnictví a ke vzdělání, právo 
na slučování rodin, právo na mobilitu, 
právo volit a být volen, přenositelnost 
dávek sociálního zabezpečení a právo 
na vzájemné uznávání akademických 
a odborných kvalifikací, budou 
zachována; vyzývá obě strany, aby s cílem 
zjišťovat případy právní nejistoty a řešit je 
vytvořily mechanismy ke sledování změn 
a obtíží, s nimiž by se mohli setkat občané 
členských států EU žijící ve Spojeném 
království a britští občané žijící v EU;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/3

Pozměňovací návrh 3
Idoia Villanueva Ruiz, João Ferreira, Sandra Pereira, Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Doporučení Evropského parlamentu pro jednání o novém partnerství se Spojeným 
královstvím Velké Británie a Severního Irska
(2020/2023(INI))

Návrh doporučení
Bod 36 a (nový)

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

36a. vyzývá Evropskou unii, aby 
prozkoumala dopad rovnosti žen a mužů 
na budoucí obchodní dohodu mezi 
Spojeným královstvím a EU; vyzývá, aby 
do ní byly s cílem dosáhnout rovnosti žen 
a mužů a zaručit práva a silnější postavení 
žen začleněny účinné doložky a sankční 
mechanismy; vyzývá k prosazování zásad 
mezinárodně uznávaných norem, 
mezinárodních dohod a úmluv OSN, 
zejména Istanbulské úmluvy, a závazků 
týkajících se práv dívek a žen, rovnosti žen 
a mužů, začleňování hlediska rovnosti žen 
a mužů a posílení postavení žen v těchto 
dohodách, a to na základě Pekingské 
deklarace a akční platformy, cílů 
udržitelného rozvoje, úmluvy CEDAW 
a základních úmluv MOP; vyzývá EU 
a Spojené království, aby do předběžného 
i následného hodnocení dopadu obchodní 
politiky EU a budoucí dohody mezi 
Spojeným královstvím a EU začlenily také 
genderový dopad a aby zajistily, aby 
obchodní dohoda nevedla ke zvýšení 
stávajících nerovností ani k vytvoření 
nových;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/4

Pozměňovací návrh 4
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Doporučení Evropského parlamentu pro jednání o novém partnerství se Spojeným 
královstvím Velké Británie a Severního Irska
(2020/2023(INI))

Návrh doporučení
Bod 148

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

148. připomíná, že EU i Spojené 
království mají společné zásady, hodnoty 
a zájmy; zdůrazňuje, že je v zájmu obou 
stran pokračovat v ambiciózní, úzké a 
trvalé spolupráci respektující autonomii 
EU, jež by měla podobu společného rámce 
pro zahraniční a bezpečnostní politiku 
vycházejícího z článku 21 SEU a přihlížela 
k Chartě OSN a k NATO, a to v těchto 
oblastech:

a) prosazování míru;

b) sdílený přístup ke 
společným bezpečnostním výzvám 
a globální stabilitě, mj. 
v evropském sousedství; 

c) podpora mezinárodního 
řádu založeného na pravidlech; 

d) upevňování demokracie 
a právního státu;

e) ochrana lidských práv 
a základních svobod;

f) podpora celosvětové prosperity, 
udržitelného rozvoje, boje proti změně 
klimatu a zmírňování ztráty biologické 
rozmanitosti;

148. připomíná, že EU i Spojené 
království mají společné zásady, hodnoty 
a zájmy; zdůrazňuje, že je v zájmu obou 
stran pokračovat v ambiciózní, úzké a 
trvalé spolupráci respektující autonomii 
EU, jež by měla podobu společného rámce 
pro zahraniční a bezpečnostní politiku 
vycházejícího z článku 21 SEU a přihlížela 
k Chartě OSN, a to v těchto oblastech:

a) prosazování demokracie 
a míru;

b) sdílený přístup ke 
společným výzvám týkajícím se 
bezpečnosti občanů a ke globální 
stabilitě, mj. v evropském 
sousedství; 

c) podpora mezinárodního 
řádu založeného na pravidlech; 

d) upevňování demokracie 
a právního státu;

e) ochrana lidských práv 
a základních svobod;

f) podpora celosvětové 
prosperity, udržitelného rozvoje, 
boje proti změně klimatu a 
zmírňování ztráty biologické 
rozmanitosti;

g) dosažení průřezové rovnosti 
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a rovnosti mezi muži a ženami 
a ochrana práv žen a osob 
LGBTQI+;
h) odzbrojení a nešíření 
zbraní;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/5

Pozměňovací návrh 5
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Doporučení Evropského parlamentu pro jednání o novém partnerství se Spojeným 
královstvím Velké Británie a Severního Irska
(2020/2023(INI))

Návrh doporučení
Bod 149 a (nový)

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

149a. je si vědom toho, že rovnost žen 
a mužů je základním předpokladem 
účinného řešení klimatických výzev; 
připomíná, že pro dosažení dlouhodobých 
cílů v oblasti klimatu v rámci budoucí 
dohody mezi Spojeným královstvím a EU 
má zásadní význam smysluplná a rovná 
účast žen v rozhodovacích orgánech 
a v politice a opatřeních v oblasti klimatu 
na unijní, celostátní a místní úrovni;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/6

Pozměňovací návrh 6
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Doporučení Evropského parlamentu pro jednání o novém partnerství se Spojeným 
královstvím Velké Británie a Severního Irska
(2020/2023(INI))

Návrh doporučení
Bod 152

152. vyzývá EU i Spojené království, 
aby upevňovaly mezinárodní mír 
a stabilitu, mj. rozvojem společných 
strategií s cílem přispět k úsilí OSN 
v oblasti udržování míru; vyzývá obě 
strany, aby prosazovaly kulturu míru 
a dialogu – jako prostředek předcházení 
konfliktům, zvládání konfliktů a řešení 
konfliktů – a práva žen a genderová práva; 
podporuje pokračování stávající spolupráce 
v těchto oblastech; vyzývá k systematické 
preferenční spolupráci při operacích k 
udržení míru; žádá, aby byla posílena 
spolupráce mezi EU a Spojeným 
královstvím v záležitostech týkajících se 
demokratického vývoje, reformních 
procesů a demokratických parlamentních 
postupů v třetích zemích, včetně 
pozorování voleb;

152. vyzývá EU i Spojené království, 
aby upevňovaly mezinárodní mír 
a stabilitu, mj. rozvojem společných 
strategií s cílem přispět k úsilí OSN 
v oblasti udržování míru; vyzývá obě 
strany, aby prosazovaly kulturu míru 
a dialogu – jako prioritu a hlavní strategii 
při předcházení konfliktům, zvládání 
konfliktů a řešení konfliktů – a práva žen 
a genderová práva; podporuje pokračování 
stávající spolupráce v těchto oblastech; 
vyzývá k systematické preferenční 
spolupráci při operacích k udržení míru; 
vyzývá EU a Spojené království, aby se 
aktivně zasazovaly o mírové řešení 
závažných konfliktů v dnešním světě 
a podpořily mezinárodní mechanismus 
pro řešení konfliktů prostřednictvím 
dialogu, a to v plném souladu s rezolucí 
OSN č. 1325; zdůrazňuje, že by měla být 
prosazována politická a finanční podpora 
založená na konstruktivní mediaci 
a mírovém a demokratickém řešení 
konfliktů; domnívá se, že by neměla být 
zahájena žádná mise, která by byla 
v rozporu s mezinárodním právem 
a nebyla by demokraticky schválena; má 
za to, že ve vnitrostátních parlamentech by 
měly probíhat konzultace týkající 
se financování a účasti na mezinárodních 
a evropských operacích, a to vždy 
v souladu s mezinárodním právem 
a se schválením ze strany OSN; žádá, aby 
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byla posílena spolupráce mezi EU 
a Spojeným královstvím v záležitostech 
týkajících se demokratického vývoje, 
reformních procesů a demokratických 
parlamentních postupů v třetích zemích, 
včetně pozorování voleb;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/7

Pozměňovací návrh 7
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Doporučení Evropského parlamentu pro jednání o novém partnerství se Spojeným 
královstvím Velké Británie a Severního Irska
(2020/2023(INI))

Návrh doporučení
Bod 153

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

153. prohlašuje, že vzhledem ke 
vzájemným přínosům vyplývajícím z toho, 
že Spojené království a Francie jsou 
stálými členy Rady bezpečnosti OSN, že 
diplomatické služby Spojeného království 
a členských států EU jsou velmi výkonné 
a že Spojené království má nejsilnější 
ozbrojené síly v Evropě, má EU 
na takovém partnerství v oblasti 
zahraničních věcí a bezpečnosti silný 
zájem;

vypouští se

Or. en



AM\1207736CS.docx PE647.678v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

16.6.2020 A9-0117/8

Pozměňovací návrh 8
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Doporučení Evropského parlamentu pro jednání o novém partnerství se Spojeným 
královstvím Velké Británie a Severního Irska
(2020/2023(INI))

Návrh doporučení
Bod 156

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

156. domnívá se, že je ve společném 
zájmu EU i Spojeného království, 
zvýrazněném jejich geografickou blízkostí, 
spolupracovat na rozvoji účinných 
a skutečně interoperabilních obranných 
schopností, mj. v rámci Evropské obranné 
agentury, pro niž by mělo být uzavřeno 
správní ujednání, a pokračovat ve velmi 
cenných partnerstvích v rámci programů 
NATO a EU v oblasti obrany a vnější 
bezpečnosti, programu Galileo, programů 
kybernetické bezpečnosti a v boji proti 
cíleným dezinformačním kampaním 
a kybernetickým útokům, jak ukázala 
současná pandemie COVID-19; 
připomíná, že pokud jde o účast na 
veřejné regulované službě programu 
Galileo, je možné, ale i nezbytné 
dosáhnout zvláštní dohody; dále 
konstatuje, že pokud jde o nadcházející 
Evropský obranný fond, mohlo by být 
Spojené království přidruženo za 
podmínek stanovených pro třetí země; 
vyzývá EU i Spojené království, aby 
vypracovaly společný přístup ke 
standardizaci obranných technologií;

vypouští se

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/9

Pozměňovací návrh 9
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Doporučení Evropského parlamentu pro jednání o novém partnerství se Spojeným 
královstvím Velké Británie a Severního Irska
(2020/2023(INI))

Návrh doporučení
Bod 158

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

158. připomíná, že na základě právních 
předpisů EU platí v současnosti ve 
Spojeném království několik omezujících 
opatření (režimů sankcí); uznává účinnost 
využívání sankcí, jedná-li se o lidská 
práva, demokracii a právní stát v souladu 
s Chartou OSN; zdůrazňuje, že Spojené 
království bude po svém vystoupení i 
nadále povinno uplatňovat sankční režimy 
OSN, a vyzývá je, aby pokračovalo 
v harmonizaci své politiky sankcí s EU; 
požaduje, aby byl mezi oběma stranami 
zřízen řádný mechanismus pro koordinaci 
sankcí a aby obě strany v oblasti sankcí 
úzce spolupracovaly na globálních fórech 
s cílem maximalizovat dopad a dosáhnout 
sbližování sankcí a zajistit uskutečňování 
a naplňování společných zájmů v oblasti 
prosazování společných hodnot;

vypouští se

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/10

Pozměňovací návrh 10
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Doporučení Evropského parlamentu pro jednání o novém partnerství se Spojeným 
královstvím Velké Británie a Severního Irska
(2020/2023(INI))

Návrh doporučení
Bod 158 a (nový)

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

158a. poukazuje na význam globální 
spravedlnosti a solidarity; vyzývá EU 
a Spojené království, aby okamžitě 
ukončily sankce a ekonomickou blokádu 
uplatňovanou vůči třetím zemím s cílem 
přispět k jejich úsilí o poskytnutí pomoci 
svým obyvatelům a o řešení zdravotní 
a hospodářské krize vyplývající 
z pandemie onemocnění COVID-19;

Or. en



AM\1207736CS.docx PE647.678v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

16.6.2020 A9-0117/11

Pozměňovací návrh 11
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Doporučení Evropského parlamentu pro jednání o novém partnerství se Spojeným 
královstvím Velké Británie a Severního Irska
(2020/2023(INI))

Návrh doporučení
Bod 159

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

159. vyzývá Spojené království, aby se 
zapojilo do příslušných agentur Unie 
a aby v rámci operací EU pro řešení krizí 
a misí a operací SBOP – včetně 
humanitárních a záchranných misí, 
předcházení konfliktům a udržování míru, 
vojenského poradenství a pomoci 
a stabilizace po ukončení konfliktů – 
a projektů v rámci stálé strukturované 
spolupráce (PESCO), k nimž bude 
přizváno, zaujímalo přední místo, 
a zdůrazňuje, že tato účast by měla 
podléhat přísným podmínkám, které by 
respektovaly rozhodovací autonomii EU 
i svrchovanost Spojeného království 
a zásadu vyváženosti práv a povinností 
založenou na účinné reciprocitě, včetně 
spravedlivého a přiměřeného finančního 
příspěvku; vyzývá Komisi a Evropskou 
službu pro vnější činnost, aby o procesu 
politického dialogu se Spojeným 
královstvím a o hlavních aspektech 
výměny informací týkajících se SBOP 
a řešení krizí pravidelně informovaly 
Parlament;

vypouští se

Or. en


