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16.6.2020 A9-0117/2

Amendamentul 2
Idoia Villanueva Ruiz, João Ferreira, Sandra Pereira, Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Recomandarea Parlamentului European privind negocierile pentru un nou parteneriat cu 
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
(2020/2023(INI))

Propunere de recomandare
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de recomandare Amendamentul

8a. solicită garanția și angajamentul 
ca drepturile cetățenilor statelor membre 
ale Uniunii care locuiesc în Regatul Unit 
și ale cetățenilor Regatului Unit care 
locuiesc în Uniune să fie menținute, și 
anume: dreptul de ședere, dreptul la 
egalitate de tratament, dreptul de acces la 
servicii publice de sănătate și de educație, 
dreptul la reîntregirea familiei, dreptul la 
mobilitate, dreptul de a vota și de a 
candida la alegerile locale, portabilitatea 
prestațiilor de securitate socială și dreptul 
la recunoașterea reciprocă a calificărilor 
academice și a calificărilor profesionale; 
solicită ambelor părți să instituie 
mecanisme de monitorizare a 
schimbărilor și a dificultăților cu care se 
pot confrunta cetățenii statelor membre 
ale Uniunii care locuiesc în Regatul Unit 
și cetățenii britanici care locuiesc în 
Uniune, cu scopul de a identifica situațiile 
de insecuritate juridică și de a le 
soluționa;

Or. en



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

RO Unită în diversitate RO

16.6.2020 A9-0117/3

Amendamentul 3
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Recomandarea Parlamentului European privind negocierile pentru un nou parteneriat cu 
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
(2020/2023(INI))

Propunere de recomandare
Punctul 36 a (nou)

Propunerea de recomandare Amendamentul

36a. invită Uniunea Europeană să 
analizeze impactul de gen asupra 
viitorului acord comercial dintre Regatul 
Unit și Uniune; solicită includerea unor 
clauze eficiente și a unui mecanism de 
sancționare care să permită realizarea 
egalității de gen și să garanteze drepturile 
și capacitarea femeilor; solicită să se 
promoveze principiile standardelor 
recunoscute la nivel internațional, 
acordurile internaționale și convențiile 
ONU, în special Convenția de la Istanbul, 
precum și angajamentele privind 
drepturile fetelor și ale femeilor, 
egalitatea de gen, integrarea dimensiunii 
de gen și capacitarea femeilor în aceste 
acorduri, pe baza Declarației și a 
Platformei de acțiune de la Beijing, a 
obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD), 
a Convenției asupra eliminării tuturor 
formelor de discriminare față de femei 
(CEDAW) și a convențiilor fundamentale 
ale Organizației Internaționale a Muncii 
(OIM); invită Uniunea și Regatul Unit să 
includă impactul de gen al politicii 
comerciale a Uniunii și al viitorului acord 
dintre Regatul Unit și Uniune în 
evaluările ex ante și ex post ale 
impactului și să se asigure că acordurile 
comerciale nu accentuează inegalitățile 
existente sau nu creează altele noi;
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16.6.2020 A9-0117/4

Amendamentul 4
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Recomandarea Parlamentului European privind negocierile pentru un nou parteneriat cu 
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
(2020/2023(INI))

Propunere de recomandare
Punctul 148

Propunerea de recomandare Amendamentul

148. reamintește că UE și Regatul Unit 
împărtășesc principii, valori și interese 
comune; subliniază că este în interesul 
ambelor părți să mențină o cooperare 
ambițioasă, strânsă și de durată, care să 
respecte autonomia UE sub forma unui 
cadru comun privind politica externă și de 
securitate, pe baza articolul 21 din TUE și 
ținând seama de Carta ONU și NATO în 
următoarele domenii:

(a) promovarea păcii;

(b) o abordare comună în ceea 
ce privește provocările comune în 
materie de securitate și stabilitatea 
la nivel mondial, inclusiv în 
vecinătatea europeană; 

(c) promovarea unei ordini 
internaționale bazate pe norme; 

(d) consolidarea democrației și 
a statului de drept;

(e) apărarea drepturilor omului 
și a libertăților fundamentale;

(f) promovarea prosperității 
globale, a dezvoltării durabile, 
combaterea schimbărilor climatice 
și atenuarea pierderii biodiversității;

148. reamintește că UE și Regatul Unit 
împărtășesc principii, valori și interese 
comune; subliniază că este în interesul 
ambelor părți să mențină o cooperare 
ambițioasă, strânsă și de durată, care să 
respecte autonomia UE sub forma unui 
cadru comun privind politica externă și de 
securitate, pe baza articolul 21 din TUE și 
ținând seama de Carta ONU în următoarele 
domenii:

(a) promovarea democrației și 
a păcii;

(b) o abordare comună în ceea 
ce privește provocările comune în 
materie de securitate umană și 
stabilitatea la nivel mondial, 
inclusiv în vecinătatea europeană; 

(c) promovarea unei ordini 
internaționale bazate pe norme; 

(d) consolidarea democrației și 
a statului de drept;

(e) apărarea drepturilor omului 
și a libertăților fundamentale;

(f) promovarea prosperității 
globale, a dezvoltării durabile, 
combaterea schimbărilor climatice 
și atenuarea pierderii biodiversității;

(g) realizarea egalității de gen 



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

RO Unită în diversitate RO

și intersectoriale, precum și 
protecția drepturilor femeilor și ale 
persoanelor LGBTQI +;
(h) dezarmarea și 
neproliferarea;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/5

Amendamentul 5
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Recomandarea Parlamentului European privind negocierile pentru un nou parteneriat cu 
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
(2020/2023(INI))

Propunere de recomandare
Punctul 149 a (nou)

Propunerea de recomandare Amendamentul

149a. recunoaște că egalitatea de gen 
este o condiție prealabilă pentru 
gestionarea eficientă a provocărilor 
climatice; reamintește că o participare 
semnificativă și egală a femeilor în cadrul 
organismelor decizionale și la acțiunile și 
politicile climatice europene, naționale și 
locale este esențială pentru atingerea 
obiectivelor climatice pe termen lung în 
cadrul viitorului acord dintre Regatul 
Unit și Uniune;

Or. en



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

RO Unită în diversitate RO

16.6.2020 A9-0117/6

Amendamentul 6
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Recomandarea Parlamentului European privind negocierile pentru un nou parteneriat cu 
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
(2020/2023(INI))

Propunere de recomandare
Punctul 152

Propunerea de recomandare Amendamentul

152. solicită atât UE, cât și Regatului 
Unit să consolideze pacea și stabilitatea 
internațională, inclusiv prin elaborarea 
unor strategii comune pentru consolidarea 
eforturilor ONU de menținere a păcii; 
solicită ambelor părți să promoveze o 
cultură a păcii și a dialogului ca mijloc de 
prevenire a conflictelor, de gestionare și de 
soluționare a conflictelor, precum și să 
sprijine drepturile femeilor și egalitatea de 
gen; sprijină continuarea cooperării 
existente în aceste domenii; solicită o 
cooperare preferențială sistematică în 
operațiunile de menținere a păcii; solicită 
consolidarea cooperării dintre UE și 
Regatul Unit în chestiuni legate de 
dezvoltarea democratică, procesele de 
reformă și practicile parlamentare 
democratice din țările terțe, inclusiv 
observarea alegerilor;

152. solicită atât UE, cât și Regatului 
Unit să consolideze pacea și stabilitatea 
internațională, inclusiv prin elaborarea 
unor strategii comune pentru consolidarea 
eforturilor ONU de menținere a păcii; 
solicită ambelor părți să promoveze o 
cultură a păcii și a dialogului ca prioritate 
și strategie principală de prevenire a 
conflictelor, de gestionare și de soluționare 
a conflictelor, precum și să sprijine 
drepturile femeilor și egalitatea de gen; 
sprijină continuarea cooperării existente în 
aceste domenii; solicită o cooperare 
preferențială sistematică în operațiunile de 
menținere a păcii; solicită Uniunii și 
Regatului Unit să își asume un rol activ în 
soluționarea pașnică a conflictelor majore 
din lumea de azi, promovând un 
mecanism internațional de soluționare a 
conflictelor prin dialog, în deplină 
concordanță cu Rezoluția 1325 a ONU; 
subliniază că ar trebui promovat sprijinul 
politic și financiar bazat pe o mediere 
constructivă și pe soluționarea pașnică și 
democratică a conflictelor; consideră că 
nu ar trebui lansată nicio misiune 
contrară dreptului internațional și care 
nu este aprobată democratic; consideră că 
consultările din parlamentele naționale 
cu privire la finanțarea operațiunilor 
internaționale și europene, precum și 
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participarea la acestea ar trebui să se 
desfășoare întotdeauna cu respectarea 
dreptului internațional și cu autorizația 
ONU; solicită consolidarea cooperării 
dintre UE și Regatul Unit în chestiuni 
legate de dezvoltarea democratică, 
procesele de reformă și practicile 
parlamentare democratice din țările terțe, 
inclusiv observarea alegerilor;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/7

Amendamentul 7
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Recomandarea Parlamentului European privind negocierile pentru un nou parteneriat cu 
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
(2020/2023(INI))

Propunere de recomandare
Punctul 153

Propunerea de recomandare Amendamentul

153. afirmă interesul puternic al UE 
într-un astfel de parteneriat în materie de 
afaceri externe și de securitate, date fiind 
beneficiile reciproce care rezultă din 
ocuparea de către Regatul Unit și de către 
Franța a unor locuri permanente în 
Consiliul de Securitate al ONU, din 
serviciul diplomatic foarte performant al 
Regatului Unit și al membrilor UE, și 
faptul că Regatul Unit deține cea mai 
puternică forță armată din Europa;

eliminat

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/8

Amendamentul 8
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Recomandarea Parlamentului European privind negocierile pentru un nou parteneriat cu 
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
(2020/2023 (INI))

Propunere de recomandare
Punctul 156

Propunerea de recomandare Amendamentul

156. subliniază că este în interesul 
comun al UE și al Regatului Unit, cu atât 
mai mult cu cât acestea sunt geografic 
apropiate, să coopereze pentru dezvoltarea 
unor capacități de apărare eficace și 
interoperabile, inclusiv în cadrul Agenției 
Europene de Apărare, cu care ar trebui 
încheiat un acord administrativ, și să 
continue parteneriatele extrem de 
valoroase în cadrul programelor NATO și 
ale UE privind apărarea și securitatea 
externă, Galileo, programele de securitate 
cibernetică și lupta împotriva campaniilor 
de dezinformare orientate selectiv și a 
atacurilor cibernetice, așa cum a 
demonstrat pandemia actuală de COVID-
19; reamintește că, în ceea ce privește 
participarea la serviciul public 
reglementat al Galileo, un acord specific 
este atât posibil, cât și necesar; indică, de 
asemenea, că, în ceea ce privește viitorul 
Fond european de apărare, Regatul Unit 
ar putea fi asociat în condițiile stabilite 
pentru țările terțe; solicită atât UE, cât și 
Regatului Unit să elaboreze o abordare 
comună pentru standardizarea 
tehnologiei de apărare;

eliminat

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/9

Amendamentul 9
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Recomandarea Parlamentului European privind negocierile pentru un nou parteneriat cu 
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
(2020/2023(INI))

Propunere de recomandare
Punctul 158

Propunerea de recomandare Amendamentul

158. reamintește că o serie de măsuri 
restrictive (regimuri de sancțiuni) sunt în 
prezent în vigoare în Regatul Unit în 
temeiul legislației UE; recunoaște 
utilizarea eficace a sancțiunilor pentru 
nerespectarea drepturilor omului, a 
democrației și a statului de drept în 
conformitate cu Carta ONU; subliniază 
că Regatul Unit va fi obligat să aplice 
regimurile de sancțiuni ale ONU și după 
retragerea sa și îi solicită Regatului Unit 
să își alinieze în continuare politica de 
sancțiuni cu UE; solicită crearea unui 
mecanism adecvat de coordonare a 
sancțiunilor între cele două părți și o 
cooperare strânsă cu privire la sancțiuni 
în forurile mondiale, pentru a maximiza 
impactul acestora și a asigura 
convergența, precum și pentru a urmări și 
garanta interesele reciproce în 
promovarea valorilor comune;

eliminat

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/10

Amendamentul 10
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Recomandarea Parlamentului European privind negocierile pentru un nou parteneriat cu 
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
(2020/2023(INI))

Propunere de recomandare
Punctul 158 a (nou)

Propunerea de recomandare Amendamentul

158a. subliniază importanța justiției și a 
solidarității globale; solicită Uniunii și 
Regatului Unit să pună capăt imediat 
sancțiunilor și embargourilor economice 
aplicate țărilor terțe pentru a facilita 
eforturile acestora de a-și asista 
populațiile și de a gestiona criza sanitară 
și economică generată de pandemia de 
COVID-19;

Or. en



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

RO Unită în diversitate RO

16.6.2020 A9-0117/11

Amendamentul 11
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Recomandarea Parlamentului European privind negocierile pentru un nou parteneriat cu 
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
(2020/2023(INI))

Propunere de recomandare
Punctul 159

Propunerea de recomandare Amendamentul

159. încurajează Regatul Unit să 
participe în cadrul agențiilor UE 
relevante și să joace un rol important în 
operațiunile UE de gestionare a crizelor și 
în misiunile și operațiunile PSAC, 
inclusiv în misiunile umanitare și de 
salvare, de prevenire a conflictelor și de 
menținere a păcii, de consiliere și 
asistență militară și stabilizare 
postconflict, precum și în proiectele din 
cadrul cooperării structurate permanente 
(PESCO), atunci când este invitat să 
participe, și subliniază că o această 
participare ar trebui să facă obiectul unor 
condiții stricte, care să respecte 
autonomia decizională a UE, precum și 
suveranitatea Regatului Unit și principiul 
drepturilor și obligațiilor echilibrate, și să 
fie bazată pe o reciprocitate efectivă, 
inclusiv o contribuție financiară 
echitabilă și adecvată; solicită Comisiei și 
Serviciul European de Acțiune Externă să 
informeze periodic Parlamentul cu privire 
la procesul dialogului politic cu Regatul 
Unit și la aspectele principale ale 
schimburilor de informații referitoare la 
PSAC și la gestionarea crizelor;

eliminat

Or. en


