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16.6.2020 A9-0117/12

Amendamentul 12
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz
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 rezoluție
Punctul 37 - subpunctul iii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iii) în acest domeniu, angajamentele 
privind măsurile antidumping și măsurile 
compensatorii trebuie să depășească ceea 
ce este prevăzut de regulile Organizației 
Mondiale a Comerțului (OMC), dacă este 
cazul, și angajamentele și posibilitățile de 
asigurare a respectării legii cu privire la 
concurență și ajutorul de stat;

(iii) în acest domeniu, angajamentele 
privind măsurile antidumping și măsurile 
compensatorii se aplică și cazurilor de 
dumping ecologic, social și fiscal, și ar 
putea să depășească ceea ce este prevăzut 
de regulile Organizației Mondiale a 
Comerțului (OMC), dacă este cazul, și 
angajamentele și posibilitățile de asigurare 
a respectării legii cu privire la concurență 
și ajutorul de stat;
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16.6.2020 A9-0117/13

Amendamentul 13
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz
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 rezoluție
Punctul 136

Propunerea de rezoluție Amendamentul

136. subliniază că acordul preconizat ar 
trebui să conțină măsuri ferme și aplicabile 
care să acopere recunoașterea și protecția 
la nivel înalt a indicațiilor geografice, 
precum și a drepturilor de proprietate 
intelectuală, cum ar fi drepturile de autor și 
drepturile conexe, mărcile comerciale și 
desenele și modelele industriale, brevetele 
și secretele comerciale, pe baza cadrului 
juridic actual și viitor al UE; consideră că 
ar trebui, de asemenea, să se asigure 
posibilitatea unei cooperări bilaterale 
strânse între Oficiul Uniunii Europene 
pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) și 
oficiile pentru proprietate intelectuală din 
Regatul Unit;

136. subliniază că acordul preconizat ar 
trebui să conțină măsuri ferme și aplicabile 
care să acopere recunoașterea și protecția 
la nivel înalt a indicațiilor geografice, 
precum și a drepturilor de proprietate 
intelectuală, cum ar fi drepturile de autor și 
drepturile conexe, mărcile comerciale și 
desenele și modelele industriale, brevetele 
și secretele comerciale, pe baza cadrului 
juridic actual și viitor al UE, fără a pune 
în pericol accesul la medicamente 
accesibile, cum ar fi cele generice; 
consideră că ar trebui, de asemenea, să se 
asigure posibilitatea unei cooperări 
bilaterale strânse între Oficiul Uniunii 
Europene pentru Proprietate Intelectuală 
(EUIPO) și oficiile pentru proprietate 
intelectuală din Regatul Unit;
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16.6.2020 A9-0117/14

Amendamentul 14
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz
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 rezoluție
Punctul 37 - subpunctul xia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xia) reamintește că serviciile publice de 
sănătate ar trebui să fie excluse din 
dispozițiile referitoare la liberalizare;
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16.6.2020 A9-0117/15

Amendamentul 15
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz
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 rezoluție
Punctul 37 - subpunctul xib (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xib) invită ambele părți să convină 
asupra unor garanții de urgență privind 
serviciile pentru a permite suspendarea 
temporară a accesului pe piață, a 
tratamentului național și/sau a oricărui 
alt angajament respectiv în anumite 
sectoare, pe baza principiilor de 
nediscriminare și de completare a 
prevederilor existente în temeiul 
articolului XII din GATS, în cazul în care 
o parte se confruntă cu dificultăți grave în 
ceea ce privește balanța de plăți și cu 
dificultăți financiare externe, și în temeiul 
articolului XIV din GATS, în cazul în 
care se consideră necesar să se ia măsuri 
în ceea ce privește preocupările politice 
majore, cum ar fi protecția vieții și a 
sănătății;
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