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BG Единство в многообразието BG

16.6.2020 A9-0117/17

Изменение 17
Гунар Бек, Маркус Бухайт, Роман Хайдер, Лаура Хеухтасари, Жил Льобретон
от името на групата ID

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

Предложение за препоръка
Параграф 71

Предложение за препоръка Изменение

71. отбелязва със съжаление, че 
Обединеното кралство реши, че 
принципът на свободно движение на 
хора между Съюза и Обединеното 
кралство няма повече да се прилага след 
изтичането на преходния период; 
настоява, че е необходимо бъдещото 
партньорство да включва амбициозни 
разпоредби относно движението на 
хора въз основа на пълна 
реципрочност и недискриминация по 
отношение на отделните държави 
членки; отново подчертава факта, че 
достъпът на Обединеното кралство 
до вътрешния пазар трябва да бъде 
съизмерим с ангажиментите, поети с 
цел да се улесни мобилността на 
хората; подчертава, че гранично-
пропускателният режим следва да не 
създава затрудняващи 
административни или финансови 
пречки;

71. отбелязва, че Обединеното 
кралство реши, че принципът на 
свободно движение на хора между 
Съюза и Обединеното кралство няма 
повече да се прилага след изтичането на 
преходния период; припомня, че 
политиката в областта на 
миграцията попада в обхвата на 
наскоро възстановения политически 
суверенитет на Обединеното 
кралство;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/18

Изменение 18
Гунар Бек, Маркус Бухайт, Роман Хайдер, Лаура Хеухтасари, Жил Льобретон
от името на групата ID

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

Предложение за препоръка
Параграф 91

Предложение за препоръка Изменение

91. настоява, че Обединеното 
кралство не може да подбира кои 
елементи от достиженията на 
правото на ЕС в областта на 
убежището и миграцията желае да 
запази;

91. настоява ЕС да обърне 
дължимото внимание на суверенните 
решения на Обединеното кралство по 
отношение на политиките в 
областта на убежището и 
миграцията;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/19

Изменение 19
Гунар Бек, Маркус Бухайт, Роман Хайдер, Лаура Хеухтасари, Марко 
Кампоменози, Жил Льобретон
от името на групата ID

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

Предложение за препоръка
Съображение Е

Предложение за препоръка Изменение

Е. като има предвид, че бъдещото 
споразумение следва да бъде включено 
в цялостна рамка за управление, и 
като има предвид, че Съдът на 
Европейския съюз (Съдът на ЕС) 
следва да бъде единственият орган, 
отговорен за тълкуването на правото 
на ЕС;

Е. като има предвид, че не е 
уместно да се иска от държавите, а 
още по-малко от суверенни трети 
държави, каквато вече е Обединеното 
кралство, да се подчиняват на 
юрисдикцията на съдилище като 
Съда на ЕС, което бе неотдавна 
критикувано дори от върховната 
юрисдикция на държава — членка на 
ЕС, а именно от Федералния 
конституционен съд 
(Bundesverfassungsgericht) на 
Германия, в неотдавнашно негово 
решение, свързано с ЕЦБ, по 
отношение на това, че подлага на 
„противоречие“ собствения си 
методологичен подход, когато това е 
удобно, че не зачита принципа на 
компетентност на ЕС, основан на 
Договорите, и че не взема предвид 
собствената си съдебна практика по 
почти произволен начин;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/20

Изменение 20
Маркус Бухайт, Марко Кампоменози, Роман Хайдер, Тиери Мариани, Жером 
Ривиер, Жил Льобретон
от името на групата ID

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

Предложение за препоръка
Параграф 3 a (нов)

Предложение за препоръка Изменение

3а. отбелязва с голяма 
загриженост, че подходът на 
Комисията към преговорния процес 
излага на риск интересите на 
европейските предприятия чрез 
пристрастното ѝ желание да накаже 
Обединеното кралство за суверенния 
му избор да излезе от Европейския 
съюз, вместо да се ръководи от 
интересите на европейския пазар, 
европейските износители и 
инвеститори и глобалните 
икономически интереси на 
държавите — членки на ЕС;

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

16.6.2020 A9-0117/21

Изменение 21
Маркус Бухайт, Марко Кампоменози, Роман Хайдер, Тиери Мариани, Жером 
Ривиер, Жил Льобретон
от името на групата ID

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

Предложение за препоръка
Параграф 31 a (нов)

Предложение за препоръка Изменение

31а. подчертава, че Обединеното 
кралство е ключов икономически 
партньор на държавите — членки на 
ЕС; посочва, че много държави — 
членки на ЕС, са нетни износители 
към Обединеното кралство и че 
намирането на решение, което да 
удовлетворява всички страни, следва 
да бъде приоритет, за да се 
гарантира, че интересите на 
износителите и инвеститорите от 
ЕС се зачитат и защитават; 
подчертава значението и ползите от 
интегрирането на пазарите, както и 
от географската близост, която води 
до по-добър достъп до пазара за МСП, 
до по-ниски разходи и до по-малко 
вредни въздействия върху околната 
среда от превоза на стоки;

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

16.6.2020 A9-0117/22

Изменение 22
Маркус Бухайт, Марко Кампоменози, Франс Жаме, Тиери Мариани, Жером 
Ривиер, Жил Льобретон
от името на групата ID

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

Предложение за препоръка
Параграф 32

Предложение за препоръка Изменение

32. отбелязва, че Обединеното 
кралство е избрало да установи своето 
бъдещо икономическо и търговско 
партньорство с ЕС въз основа на 
„всеобхватно споразумение за свободна 
търговия“, както е посочено в 
документа, публикуван от 
правителството на Обединеното 
кралство на 27 февруари 2020 г., 
озаглавен „Бъдещите отношения с ЕС: 
подходът на Обединеното кралство към 
преговорите“; подчертава, че макар 
Парламентът да подкрепя 
конструктивното договаряне от страна 
на ЕС на балансирано, амбициозно и 
всеобхватно споразумение за свободна 
търговия с Обединеното кралство, по 
своето естество ССТ никога няма да 
бъде еквивалентно на „безпрепятствена“ 
търговия; споделя позицията, посочена 
в съвместно приетите от 27-те държави 
членки указания за водене на преговори, 
съгласно която обхватът и целите на 
споразумение за свободна търговия, 
което би получило одобрението на ЕС, 
зависят от приемането от Обединеното 
кралство на всеобхватни, обвързващи и 
подлежащи на изпълнение разпоредби, 
свързани с еднаквите условия на 
конкуренция, като се имат предвид 

32. отбелязва, че Обединеното 
кралство е избрало да установи своето 
бъдещо икономическо и търговско 
партньорство с ЕС въз основа на 
„всеобхватно споразумение за свободна 
търговия“, както е посочено в 
документа, публикуван от 
правителството на Обединеното 
кралство на 27 февруари 2020 г., 
озаглавен „Бъдещите отношения с ЕС: 
подходът на Обединеното кралство към 
преговорите“; подчертава, че макар 
Парламентът да подкрепя 
конструктивното договаряне от страна 
на ЕС на балансирано, амбициозно и 
всеобхватно споразумение за свободна 
търговия с Обединеното кралство, по 
своето естество ССТ никога няма да 
бъде еквивалентно на „безпрепятствена“ 
търговия; споделя позицията, посочена 
в съвместно приетите от 27-те държави 
членки указания за водене на преговори, 
съгласно която обхватът и целите на 
споразумение за свободна търговия, 
което би получило одобрението на ЕС, 
зависят от приемането от Обединеното 
кралство на всеобхватни, обвързващи и 
подлежащи на изпълнение разпоредби, 
свързани с еднаквите условия на 
конкуренция, като се имат предвид 
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размера, географската близост, 
икономическата взаимозависимост и 
свързаност и интеграцията на пазарите, 
както и от сключването на приемливо 
споразумение относно рибарството, и 
съгласно която преговорите по тези 
условия трябва да бъдат директно 
свързани; потвърждава, че не може да 
бъде сключено търговско споразумение 
между ЕС и Обединеното кралство, ако 
то не включва пълно, устойчиво, 
балансирано и дългосрочно 
споразумение в областта на 
рибарството, което да укрепва 
продължаването на вече 
съществуващия достъп до водите, 
ресурсите и пазарите на 
заинтересованите страни при 
оптимални условия, в съответствие с 
принципите на общата политика в 
областта на рибарството (ОПОР), и 
не бъде прието преди края на преходния 
период;

размера, географската близост, 
икономическата взаимозависимост и 
свързаност и интеграцията на пазарите, 
както и от сключването на приемливо 
споразумение относно рибарството, и 
съгласно която преговорите по тези 
условия трябва да бъдат директно 
свързани; потвърждава, че не може да 
бъде сключено търговско споразумение 
между ЕС и Обединеното кралство, ако 
то не включва пълно, устойчиво, 
балансирано и дългосрочно 
споразумение в областта на рибарството 
чрез продължаването на вече 
съществуващия реципрочен достъп до 
водите и рибните ресурси с цел да се 
запазят съществуващите риболовни 
дейности, ресурси и пазари, и ако то 
не бъде прието преди края на преходния 
период;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/23

Изменение 23
Маркус Бухайт, Марко Кампоменози, Роман Хайдер, Тиери Мариани, Жером 
Ривиер, Жил Льобретон
от името на групата ID

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

Предложение за препоръка
Параграф 32 a (нов)

Предложение за препоръка Изменение

32а. подчертава, че 
предварителните условия и 
прерогативи, които Комисията 
изисква от Обединеното кралство, са 
много по-строги от тези, изисквани в 
миналото от други държави 
партньори в контекста на 
сключването на търговски 
споразумения; отбелязва с дълбоко 
съжаление, че Комисията се стреми, 
като мярка с наказателен характер, 
да наложи на Обединеното кралство 
по-тежки изисквания, като например 
интегриране на законодателството 
на ЕС, каквото изискване никога не е 
било предявявано в последните 
търговски споразумения, подписани с 
Канада, Виетнам и Сингапур;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/24

Изменение 24
Маркус Бухайт, Марко Кампоменози, Роман Хайдер, Тиери Мариани, Жером 
Ривиер, Жил Льобретон
от името на групата ID

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

Предложение за препоръка
Параграф 35

Предложение за препоръка Изменение

35. припомня, че поддържането на 
общ ангажимент за нулеви квоти и 
целта за нулеви тарифи за търговските 
отношения остава основно условие за 
навременното сключване на 
споразумение в рамките на 
изключително кратките срокове, 
наложени от самото Обединено 
кралство във връзка с тези преговори, 
особено като се има предвид, че 
досегашният опит ясно показва, че една 
тарифна линия от преговорите би могла 
да отнеме няколко години; изразява 
загриженост относно намерението на 
правителството на Обединеното 
кралство да се откаже от тази цел; 
подчертава, че селскостопанските стоки 
вероятно ще бъдат засегнати в най-
голяма степен, като се имат предвид 
оставащите в споразуменията за 
свободна търговия тарифни позиции, 
различни от нулеви, които обикновено 
засягат този сектор; отново заявява в 
тази връзка, че независимо от това дали 
100 % от тарифните позиции ще бъдат 
премахнати, или не, това няма да 
промени стремежа от страна на ЕС към 
стабилни условия на равнопоставеност; 
отново заявява, че разпоредбите 
относно еднаквите условия на 

35. припомня, че поддържането на 
общ ангажимент за нулеви квоти и 
целта за нулеви тарифи за търговските 
отношения остава основно условие за 
навременното сключване на 
споразумение в рамките на 
изключително кратките срокове, 
наложени от самото Обединено 
кралство във връзка с тези преговори, 
особено като се има предвид, че 
досегашният опит ясно показва, че една 
тарифна линия от преговорите би могла 
да отнеме няколко години; изразява 
загриженост относно намерението на 
правителството на Обединеното 
кралство да се откаже от тази цел; 
подчертава, че селскостопанските стоки 
и географските указания (ГУ), 
приложими за селскостопанските, 
хранителните и алкохолните 
продукти с произход от ЕС, вероятно 
ще бъдат засегнати в най-голяма степен, 
като се имат предвид оставащите в 
споразуменията за свободна търговия 
тарифни позиции, различни от нулеви, 
които обикновено засягат този сектор; 
отново заявява в тази връзка, че 
независимо от това дали 100 % от 
тарифните позиции ще бъдат 
премахнати, или не, това няма да 
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конкуренция трябва да поддържат 
стандартите в областта на околната 
среда, социалните стандарти и 
трудовите стандарти на високо равнище 
в дългосрочен план, въз основа на 
подходящи и приложими стандарти на 
ЕС и международни стандарти, и да 
включват съответните механизми за 
гарантиране на ефективно прилагане на 
национално равнище, както и надеждна 
и всеобхватна рамка за конкуренция и 
контрол на държавните помощи, която 
да предотвратява неправомерно 
нарушаване на търговията и 
конкуренцията, вместо да се позовава 
само на субсидиите, както за жалост 
прави Обединеното кралство;

промени стремежа от страна на ЕС към 
стабилни условия на равнопоставеност; 
отново заявява, че разпоредбите 
относно еднаквите условия на 
конкуренция трябва да поддържат 
стандартите в областта на околната 
среда, социалните стандарти и 
трудовите стандарти на високо равнище 
в дългосрочен план, въз основа на 
подходящи и приложими стандарти на 
ЕС и международни стандарти, и да 
включват съответните механизми за 
гарантиране на ефективно прилагане на 
национално равнище, както и надеждна 
и всеобхватна рамка за конкуренция и 
контрол на държавните помощи, която 
да предотвратява неправомерно 
нарушаване на търговията и 
конкуренцията, вместо да се позовава 
само на субсидиите, както за жалост 
прави Обединеното кралство;
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