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16.6.2020 A9-0117/2

Ändringsförslag 2
Idoia Villanueva Ruiz, João Ferreira, Sandra Pereira, Helmut Scholz
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Rekommendationer om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket 
Storbritannien och Nordirland
(2020/2023(INI))

Förslag till rekommendation
Punkt 8a (ny)

Förslag till rekommendation Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet efterlyser 
garantier och åtaganden om att de 
rättigheter som EU-medborgare som bor i 
Förenade kungariket och brittiska 
medborgare som bor i EU har 
upprätthålls, närmare bestämt 
uppehållsrätt, rätt till likabehandling, rätt 
till tillgång till offentlig hälso- och 
sjukvård och utbildning, rätt till 
familjeåterförening, rätt till rörlighet, rätt 
att rösta och ställa upp i lokalval, rätt att 
överföra sociala förmåner och rätt till 
ömsesidigt erkännande av akademiska 
kvalifikationer och yrkeskvalifikationer. 
Parlamentet uppmanar båda parter att 
införa mekanismer för att övervaka de 
förändringar och svårigheter som de EU-
medborgare som bor i Förenade 
kungariket och de brittiska medborgare 
som bor i EU kan uppleva, i syfte att 
identifiera och lösa situationer där rättslig 
osäkerhet råder.

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/3

Ändringsförslag 3
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Rekommendationer om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket 
Storbritannien och Nordirland
(2020/2023(INI))

Förslag till rekommendation
Punkt 36a (ny)

Förslag till rekommendation Ändringsförslag

36a. Europaparlamentet uppmanar 
Europeiska unionen att undersöka 
jämställdhetseffekterna av det framtida 
handelsavtalet mellan 
Förenade kungariket och EU. 
Parlamentet begär att man införlivar 
effektiva klausuler och 
sanktionsmekanismer för att uppnå 
jämställdhet och garantera kvinnors 
rättigheter och egenmakt. Parlamentet 
uppmanar till att främja principer i 
internationellt erkända standarder, 
internationella överenskommelser och 
FN-konventioner, i synnerhet 
Istanbulkonventionen, samt åtaganden 
om flickors och kvinnors rättigheter, 
jämställdhet, jämställdhetsintegrering och 
ökad egenmakt för kvinnor i dessa 
överenskommelser, baserade på 
Pekingdeklarationen och 
handlingsplanen från Peking, målen för 
hållbar utveckling, konventionen om 
avskaffande av all slags diskriminering av 
kvinnor och de grundläggande ILO-
konventionerna. Parlamentet uppmanar 
EU och Förenade kungariket att 
inkludera jämställdhetseffekterna av EU:s 
handelspolitik och det framtida avtalet 
mellan Förenade kungariket och EU i 
konsekvensbedömningarna på förhand 
och i efterhand och att säkerställa att 
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handelsavtalen inte förvärrar befintliga 
orättvisor eller skapar nya.

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/4

Ändringsförslag 4
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Rekommendationer om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket 
Storbritannien och Nordirland
(2020/2023(INI))

Förslag till rekommendation
Punkt 148

Förslag till rekommendation Ändringsförslag

148. Europaparlamentet påminner om att 
EU och Förenade kungariket delar 
principer, värden och intressen. 
Parlamentet betonar att det ligger i bådas 
intresse att upprätthålla ett ambitiöst, tätt 
och varaktigt samarbete som respekterar 
EU:s självständighet i form av en 
gemensam ram för utrikes- och 
säkerhetspolitiken och som bygger på 
artikel 21 i EU-fördraget och beaktar FN-
stadgan och Nato på följande områden:

a) främjande av fred,

b) en gemensam strategi för 
gemensamma 
säkerhetsutmaningar, och global 
stabilitet som även omfattar det 
europeiska grannskapet, 

c) främjande av en 
regelbaserad internationell ordning, 

d) konsolidering av demokrati 
och rättsstatsprincipen,

e) skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande 
friheterna,

f) främjande av välstånd, 
hållbar utveckling, bekämpning av 
klimatförändringar och begränsning 

148. Europaparlamentet påminner om att 
EU och Förenade kungariket delar 
principer, värden och intressen. 
Parlamentet betonar att det ligger i bådas 
intresse att upprätthålla ett ambitiöst, tätt 
och varaktigt samarbete som respekterar 
EU:s självständighet i form av en 
gemensam ram för utrikes- och 
säkerhetspolitiken och som bygger på 
artikel 21 i EU-fördraget och beaktar FN-
stadgan på följande områden:

a) främjande av demokrati och 
fred,

b) en gemensam strategi för 
gemensamma utmaningar när det 
gäller människors säkerhet, och 
global stabilitet som även omfattar 
det europeiska grannskapet, 

c) främjande av en 
regelbaserad internationell ordning, 

d) konsolidering av demokrati 
och rättsstatsprincipen,

e) skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande 
friheterna,

f) främjande av välstånd, 
hållbar utveckling, bekämpning av 
klimatförändringar och begränsning 



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

SV Förenade i mångfalden SV

av förlusten av biologisk mångfald 
på det globala planet.

av förlusten av biologisk mångfald 
på det globala planet,
g) uppnående av 
intersektionell jämlikhet och 
jämställdhet mellan kvinnor och 
män samt skydd av kvinnors och 
hbtqi-personers rättigheter,
h) nedrustning och icke-
spridning.

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/5

Ändringsförslag 5
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Rekommendationer om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket 
Storbritannien och Nordirland
(2020/2023(INI))

Förslag till rekommendation
Punkt 149a (ny)

Förslag till rekommendation Ändringsförslag

149a. Europaparlamentet erkänner att 
jämställdhet är en förutsättning för att 
klimatutmaningarna ska hanteras på ett 
effektivt sätt. Parlamentet erinrar om att 
ett meningsfullt och jämlikt deltagande av 
kvinnor i beslutsfattande organ och i 
klimatpolitik och klimatåtgärder såväl på 
EU-nivå som på nationell och lokal nivå 
är avgörande för att uppnå långsiktiga 
klimatmål inom ramen för det framtida 
avtalet mellan Förenade kungariket och 
EU.

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/6

Ändringsförslag 6
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Rekommendationer om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket 
Storbritannien och Nordirland
(2020/2023(INI))

Förslag till rekommendation
Paragraph 152

Förslag till rekommendation Ändringsförslag

152. Europaparlamentet uppmanar både 
EU och Förenade kungariket att stärka den 
internationella freden och stabiliteten 
genom att bland annat utveckla 
gemensamma strategier för att stärka FN:s 
fredsbevarande insatser. Parlamentet 
uppmanar båda parter att främja en kultur 
präglad av fred och dialog som ett medel 
för konfliktförebyggande, 
konflikthantering och konfliktlösning samt 
kvinnors rättigheter och jämställdhet. 
Parlamentet ställer sig bakom en 
fortsättning av det nuvarande samarbetet på 
dessa områden. Parlamentet efterlyser ett 
systematiskt fördelaktigt samarbete under 
fredsbevarande insatser. Parlamentet 
efterlyser ett ökat samarbete mellan EU 
och Förenade kungariket i frågor som rör 
demokratisk utveckling, reformprocesser 
och demokratisk parlamentarisk praxis i 
tredjeländer, inbegripet valövervakning.

152. Europaparlamentet uppmanar både 
EU och Förenade kungariket att stärka den 
internationella freden och stabiliteten 
genom att bland annat utveckla 
gemensamma strategier för att stärka FN:s 
fredsbevarande insatser. Parlamentet 
uppmanar båda parter att främja en kultur 
präglad av fred och dialog som den 
prioriterade och viktigaste strategin för 
konfliktförebyggande, konflikthantering 
och konfliktlösning samt kvinnors 
rättigheter och jämställdhet. Parlamentet 
ställer sig bakom en fortsättning av det 
nuvarande samarbetet på dessa områden. 
Parlamentet efterlyser ett systematiskt 
fördelaktigt samarbete under 
fredsbevarande insatser. Parlamentet 
uppmanar EU och Förenade kungariket 
att spela en aktiv roll i den fredliga 
lösningen av stora konflikter i dagens 
värld och att främja en internationell 
mekanism för konfliktlösning genom 
dialog, i fullständig överensstämmelse 
med FN:s resolution 1325. Parlamentet 
betonar att politiskt och finansiellt stöd 
som grundar sig på konstruktiv medling 
och på fredlig och demokratisk 
konfliktlösning bör främjas. Parlamentet 
anser att uppdrag som strider mot 
internationell rätt och som inte har 
demokratiskt godkännande inte bör 
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inledas. Parlamentet anser att samråd i 
nationella parlament om finansiering av 
och deltagande i internationella och 
europeiska insatser bör genomföras och 
alltid vara förenliga med internationell 
rätt och FN:s godkännande. Parlamentet 
efterlyser ett ökat samarbete mellan EU 
och Förenade kungariket i frågor som rör 
demokratisk utveckling, reformprocesser 
och demokratisk parlamentarisk praxis i 
tredjeländer, inbegripet valövervakning.

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/7

Ändringsförslag 7
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Rekommendationer om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket 
Storbritannien och Nordirland
(2020/2023(INI))

Förslag till rekommendation
Punkt 153

Förslag till rekommendation Ändringsförslag

153. Europaparlamentet konstaterar 
EU:s stora intresse av utrikespolitik och 
säkerhetspartnerskap, med tanke på de 
ömsesidiga fördelar som följer av 
Förenade kungarikets och Frankrikes 
permanenta plats i säkerhetsrådet, 
Förenade kungarikets och EU-
medlemsstaternas mycket goda 
diplomatkår och det faktum att 
Förenade kungariket har de mäktigaste 
väpnade styrkorna i Europa.

utgår

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/8

Ändringsförslag 8
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Rekommendationer om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket 
Storbritannien och Nordirland
(2020/2023 (INI))

Förslag till rekommendation
Punkt 156

Förslag till rekommendation Ändringsförslag

156. Europaparlamentet betonar att det 
ligger i EU:s och Förenade kungarikets 
ömsesidiga intresse, som förstärks av 
deras geografiska närhet, att samarbeta 
för att utveckla en effektiv och verkligt 
driftskompatibel försvarskapacitet, även 
inom Europeiska försvarsbyrån, med 
vilken en administrativ överenskommelse 
bör ingås, och att fortsätta med de mycket 
värdefulla partnerskapen inom Nato och 
EU:s program för försvar och yttre 
säkerhet, Galileo, cybersäkerhetsprogram 
och kampen mot riktade 
desinformationskampanjer och 
cyberattacker, vilket den nuvarande covid-
19-pandemin har belyst. Parlamentet 
påminner om att ett särskilt avtal om 
deltagande i den offentliga reglerade 
tjänsten inom Galileo är både möjligt och 
nödvändigt. Parlamentet noterar också att 
när det gäller Europeiska försvarsfonden 
skulle Förenade kungariket kunna 
associeras till denna i enlighet med 
villkoren för tredjeländer. Parlamentet 
uppmanar både EU och 
Förenade kungariket att utveckla en 
gemensam strategi för standardisering av 
försvarstekniken.

utgår

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/9

Ändringsförslag 9
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Rekommendationer om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket 
Storbritannien och Nordirland
(2020/2023(INI))

Förslag till rekommendation
Punkt 158

Förslag till rekommendation Ändringsförslag

158. Europaparlamentet påminner om 
att ett antal restriktiva åtgärder 
(sanktionssystem) för närvarande är i 
kraft i Förenade kungariket i enlighet 
med EU-lagstiftningen. Parlamentet 
erkänner den effektiva användningen av 
sanktioner för mänskliga rättigheter, 
demokrati och rättsstatsprincipen i 
enlighet med FN-stadgan. Parlamentet 
understryker att Förenade kungariket 
fortfarande kommer att vara skyldigt att 
tillämpa FN:s sanktionssystem efter 
utträdet, och uppmanar 
Förenade kungariket att fortsätta att 
anpassa sin sanktionspolitik till EU, och 
efterlyser en fullvärdig 
samordningsmekanism för sanktioner 
mellan de båda parterna, och ett nära 
samarbete om sanktioner i globala forum, 
i syfte att maximera deras inverkan och 
säkerställa konvergens samt se till att 
gemensamma intressen eftersträvas och 
uppnås i främjandet av gemensamma 
värden.

utgår

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/10

Ändringsförslag 10
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Rekommendationer om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket 
Storbritannien och Nordirland
(2020/2023(INI))

Förslag till rekommendation
Punkt 158a (ny)

Förslag till rekommendation Ändringsförslag

158a. Europaparlamentet betonar 
betydelsen av global rättvisa och 
solidaritet. Parlamentet uppmanar EU 
och Förenade kungariket att omedelbart 
upphöra med sanktioner och ekonomiska 
blockader mot tredjeländer för att 
underlätta deras insatser för att bistå sina 
invånare och hantera hälsokrisen och den 
ekonomiska krisen till följd av covid-19-
pandemin.

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/11

Ändringsförslag 11
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Rekommendationer om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket 
Storbritannien och Nordirland
(2020/2023(INI))

Förslag till rekommendation
Punkt 159

Förslag till rekommendation Ändringsförslag

159. Europaparlamentet uppmanar 
Förenade kungariket att delta i relevanta 
EU-byråer och inta en framträdande roll i 
EU:s krishanteringsinsatser och i GSFP-
uppdrag och GSFP-insatser, däribland 
humanitära uppdrag och 
räddningsinsatser, konfliktförebyggande 
och fredsbevarande, militär rådgivning 
och militärt stöd samt stabilisering efter 
konflikter, liksom i projekt inom det 
permanenta strukturerade samarbetet 
(Pesco), när landet erbjuds att delta, och 
betonar att ett sådant deltagande bör 
omfattas av stränga villkor, som 
respekterar självständigheten i EU:s 
beslutsfattande samt 
Förenade kungarikets suveränitet, 
principen om balanserade rättigheter och 
skyldigheter, och genomföras på grundval 
av verklig ömsesidighet, inbegripet ett 
rättvist och lämpligt ekonomiskt bidrag. 
Parlamentet uppmanar kommissionen 
och Europeiska utrikestjänsten att 
regelbundet informera 
Europaparlamentet om utvecklingen av 
den politiska dialogen med 
Förenade kungariket och om de viktigaste 
delarna av informationsutbytet om GSFP 
och krishantering.

utgår

Or. en
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