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BG Единство в многообразието BG

16.6.2020 A9-0117/12

Изменение 12
Хелмут Шолц, Идоя Вилянуева Руис
от името на групата GUE/NGL

Доклад A9-0117/2020
Кати Пири, Кристоф Ханзен
Препоръка на Европейския парламент относно преговорите за ново партньорство с 
Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия
(2020/2023(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 37 – точка iii

Предложение за резолюция Изменение

iii) ангажиментите в областта на 
антидъмпинговите и изравнителните 
мерки следва да надхвърлят обхвата на 
правилата на Световната търговска 
организация (СТО) в тази област, когато 
е целесъобразно, както и ангажиментите 
и възможностите за прилагане на 
правилата в областта на конкуренцията 
и държавните помощи;

iii) ангажиментите в областта на 
антидъмпинговите и изравнителните 
мерки се отнасят също така до 
случаи, свързани с екологичен, 
социален и данъчен дъмпинг, и биха 
могли да надхвърлят обхвата на 
правилата на Световната търговска 
организация (СТО) в тази област, когато 
е целесъобразно, както и ангажиментите 
и възможностите за прилагане на 
правилата в областта на конкуренцията 
и държавните помощи;
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BG Единство в многообразието BG

16.6.2020 A9-0117/13

Изменение 13
Хелмут Шолц, Идоя Вилянуева Руис
от името на групата GUE/NGL

Доклад A9-0117/2020
Кати Пири, Кристоф Ханзен
Препоръка на Европейския парламент относно преговорите за ново партньорство с 
Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия
(2020/2023(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 136

Предложение за резолюция Изменение

136. подчертава, че предвиденото 
споразумение следва да съдържа строги 
и приложими мерки, обхващащи 
признаването и високо равнище на 
защита на географските указания, както 
и на правата върху интелектуалната 
собственост, като авторското право и 
сродните му права, търговските марки и 
промишлените дизайни, патентите и 
търговските тайни, въз основа на 
настоящата и бъдещата правна рамка на 
ЕС; счита, че то следва също така да 
гарантира възможността за тясно 
двустранно сътрудничество между 
Службата на Европейския съюз за 
интелектуална собственост (EUIPO) и 
службите за интелектуална собственост 
в Обединеното кралство;

136. подчертава, че предвиденото 
споразумение следва да съдържа строги 
и приложими мерки, обхващащи 
признаването и високото равнище на 
защита на географските указания, както 
и на правата върху интелектуалната 
собственост, като авторското право и 
сродните му права, търговските марки и 
промишлените дизайни, патентите и 
търговските тайни, въз основа на 
настоящата и бъдещата правна рамка на 
ЕС, без да се излага на риск достъпът 
до финансово достъпни лекарствени 
продукти, като например генерични 
лекарства; счита, че то следва също 
така да гарантира възможността за тясно 
двустранно сътрудничество между 
Службата на Европейския съюз за 
интелектуална собственост (EUIPO) и 
службите за интелектуална собственост 
в Обединеното кралство;
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16.6.2020 A9-0117/14

Изменение 14
Хелмут Шолц, Идоя Вилянуева Руис
от името на групата GUE/NGL

Доклад A9-0117/2020
Кати Пири, Кристоф Ханзен
Препоръка на Европейския парламент относно преговорите за ново партньорство с 
Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия
(2020/2023(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 37 – точка xi a (нова)

Предложение за резолюция Изменение

xia) припомня, че  услугите в 
областта на общественото 
здравеопазване  следва да бъдат 
изключени от обхвата на 
разпоредбите, свързани с 
либерализацията;
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16.6.2020 A9-0117/15

Изменение 15
Хелмут Шолц, Идоя Вилянуева Руис
от името на групата GUE/NGL

Доклад A9-0117/2020
Кати Пири, Кристоф Ханзен
Препоръка на Европейския парламент относно преговорите за ново партньорство с 
Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия
(2020/2023(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 37 – точка xi б (нова)

Предложение за резолюция Изменение

хiб) призовава двете страни да се 
споразумеят за извънредни гаранции 
по отношение на услугите, за да се 
даде възможност за временно 
преустановяване на достъпа до 
пазара, на националното третиране 
и/или на всеки друг съответен 
ангажимент в отделни сектори въз 
основа на принципите на 
недискриминация и чрез допълване на 
съществуващите разпоредби съгласно 
член XII от ГАТС, ако една от 
страните изпитва сериозни 
затруднения по отношение на 
платежния баланс и външните си 
финансови средства, и член XIV от 
ГАТС, ако се прецени, че са 
необходими действия по отношение 
на важни съображения, свързани с 
политиките, като опазване на 
живота и здравето;
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