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16.6.2020 A9-0117/17

Pozměňovací návrh 17
Gunnar Beck, Markus Buchheit, Roman Haider, Laura Huhtasaari, Gilles Lebreton
za skupinu ID

Zpráva A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Doporučení Evropského parlamentu pro jednání o novém partnerství se Spojeným 
královstvím Velké Británie a Severního Irska
(2020/2023(INI))

Návrh doporučení
Bod 71

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

71. s politováním konstatuje, že se 
Spojené království rozhodlo, že po 
skončení přechodného období se už nebude 
uplatňovat zásada volného pohybu osob 
mezi Unií a touto zemí; trvá na tom, že je 
třeba do budoucího partnerství začlenit 
ambiciózní ustanovení o pohybu osob 
založená na plné reciprocitě a zákazu 
diskriminace mezi členskými státy; znovu 
opakuje, že přístup Spojeného království 
na vnitřní trh musí odpovídat závazkům, 
které tato země učinila, pokud jde 
o usnadnění mobility osob; zdůrazňuje, že 
by režim překračování hranic neměl tvořit 
překážku spojenou s vysokou správní 
nebo finanční náročností;

71. bere na vědomí, že se Spojené 
království rozhodlo, že po skončení 
přechodného období se už nebude 
uplatňovat zásada volného pohybu osob 
mezi Unií a touto zemí; připomíná, že 
migrační politika spadá do rámce 
působnosti nově nabyté politické 
suverenity Spojeného království;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/18

Pozměňovací návrh 18
Gunnar Beck, Markus Buchheit, Roman Haider, Laura Huhtasaari, Gilles Lebreton
za skupinu ID

Zpráva A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Doporučení Evropského parlamentu pro jednání o novém partnerství se Spojeným 
královstvím Velké Británie a Severního Irska
(2020/2023(INI))

Návrh doporučení
Bod 91

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

91. trvá na tom, že Spojené království 
si nemůže vybírat, které prvky azylového 
a migračního acquis EU si přeje zachovat;

91. trvá na tom, aby EU respektovala 
suverénní rozhodnutí Spojeného 
království v oblasti azylové a migrační 
politiky;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/19

Pozměňovací návrh 19
Gunnar Beck, Markus Buchheit, Roman Haider, Laura Huhtasaari, Marco 
Campomenosi, Gilles Lebreton
za skupinu ID

Zpráva A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Doporučení Evropského parlamentu pro jednání o novém partnerství se Spojeným 
královstvím Velké Británie a Severního Irska
(2020/2023(INI))

Návrh doporučení
Bod odůvodnění F

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že budoucí 
dohoda by měla být zakotvena v obecném 
správním rámci, a vzhledem k tomu, že 
Soudní dvůr EU (SDEU) by měl být 
jediným orgánem příslušným k výkladu 
práva EU;

F. vzhledem k tomu, že není vhodné 
požadovat po zemích, tím spíše po nyní 
suverénní třetí zemi, jako je Spojené 
království, aby podléhala jurisdikci soudu, 
jako je Soudní dvůr EU, který ve svém 
rozhodnutí týkajícím se Evropské 
centrální banky nedávno kritizoval 
dokonce nejvyšší soud jednoho členského 
státu, totiž německý Spolkový ústavní 
soud za to, že je v příhodných případech 
náchylný k přijímání rozhodnutí, která 
jsou „v rozporu“ s jeho vlastním 
metodickým přístupem, tím, že nedodržuje 
zásadu svěřování pravomocí, která se 
zakládá na Smlouvách EU, a téměř 
svévolně ignoruje svou vlastní judikaturu;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/20

Pozměňovací návrh 20
Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Roman Haider, Thierry Mariani, Jérôme 
Rivière, Gilles Lebreton
za skupinu ID

Zpráva A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Doporučení Evropského parlamentu pro jednání o novém partnerství se Spojeným 
královstvím Velké Británie a Severního Irska
(2020/2023(INI))

Návrh doporučení
Bod 3 a (nový)

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

3a. se značným znepokojením 
konstatuje, že místo toho, aby se přístup 
Komise k jednání řídil zájmy evropského 
trhu, evropských vývozců a investorů 
a globálními hospodářskými zájmy 
členských států EU, ohrožuje v důsledku 
neobjektivního úmyslu potrestat Spojené 
království za to, že se svrchovaně rozhodlo 
opustit Evropskou unii, zájmy evropských 
společností;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/21

Pozměňovací návrh 21
Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Roman Haider, Thierry Mariani, Jérôme 
Rivière, Gilles Lebreton
za skupinu ID

Zpráva A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Doporučení Evropského parlamentu pro jednání o novém partnerství se Spojeným 
královstvím Velké Británie a Severního Irska
(2020/2023(INI))

Návrh doporučení
Bod 31 a (nový)

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

31a. zdůrazňuje, že Spojené království 
je jedním z klíčových hospodářských 
partnerů členských států EU; poukazuje 
na to, že řada členských států EU je 
čistým vývozcem do této země a že 
vzhledem k tomu, že je nutné zajistit 
ochranu a respektování zájmů unijních 
vývozců a investorů, mělo by být prioritou 
nalézt řešení, které by uspokojovalo obě 
strany; vyzdvihuje význam a výhody 
sjednoceného trhu a poukazuje na jejich 
zeměpisnou blízkost, která zajišťuje 
malým a středním podnikům lepší přístup 
na trh, nižší náklady a menší dopad 
na životní prostředí, který je důsledkem 
přepravy zboží;

Or. en



AM\1207740CS.docx PE647.678v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

16.6.2020 A9-0117/22

Pozměňovací návrh 22
Markus Buchheit, Marco Campomenosi, France Jamet, Thierry Mariani, Jérôme 
Rivière, Gilles Lebreton
za skupinu ID

Zpráva A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Doporučení Evropského parlamentu pro jednání o novém partnerství se Spojeným 
královstvím Velké Británie a Severního Irska
(2020/2023(INI))

Návrh doporučení
Bod 32

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

32. všímá si, že se Spojené království 
rozhodlo vytvořit své budoucí hospodářské 
a obchodní partnerství s EU na základě 
„komplexní dohody o volném obchodu“, 
jak je uvedeno v dokumentu nazvaném 
„Budoucí vztahy s EU – přístup Spojeného 
království k jednáním“, který vláda 
Spojeného království zveřejnila dne 
27. února 2020; zdůrazňuje, že i když 
Parlament podporuje to, aby EU vedla 
konstruktivní jednání o vyvážené, 
ambiciózní a komplexní dohodě o volném 
obchodu se Spojeným královstvím, ze své 
podstaty nemůže tato dohoda nikdy 
zajišťovat „bezproblémový“ obchod; sdílí 
postoj stanovený ve směrnicích pro 
jednání, které společně schválilo 27 
členských států, a sice, že rozsah a ambice 
dohody o volném obchodu, kterou by EU 
schválila, budou záviset na tom, zda 
Spojené království bude souhlasit 
s komplexními, závaznými a 
vymahatelnými ustanoveními týkajícími se 
rovných podmínek, a budou se od 
vstřícného postupu Spojeného království 
přímo odvíjet, a to s ohledem na 
zeměpisnou blízkost, vzájemnou 
ekonomickou závislost a propojenost, 
integraci trhů, a také na uzavření 
dvoustranné dohody o rybolovu jakožto 

32. všímá si, že se Spojené království 
rozhodlo vytvořit své budoucí hospodářské 
a obchodní partnerství s EU na základě 
„komplexní dohody o volném obchodu“, 
jak je uvedeno v dokumentu nazvaném 
„Budoucí vztahy s EU – přístup Spojeného 
království k jednáním“, který vláda 
Spojeného království zveřejnila dne 
27. února 2020; zdůrazňuje, že i když 
Parlament podporuje to, aby EU vedla 
konstruktivní jednání o vyvážené, 
ambiciózní a komplexní dohodě o volném 
obchodu se Spojeným královstvím, ze své 
podstaty nemůže tato dohoda nikdy 
zajišťovat „bezproblémový“ obchod; sdílí 
postoj stanovený ve směrnicích pro 
jednání, které společně schválilo 27 
členských států, a sice, že rozsah a ambice 
dohody o volném obchodu, kterou by EU 
schválila, budou záviset na tom, zda 
Spojené království bude souhlasit 
s komplexními, závaznými 
a vymahatelnými ustanoveními týkajícími 
se rovných podmínek, a budou se od 
vstřícného postupu Spojeného království 
přímo odvíjet, a to s ohledem na 
zeměpisnou blízkost, vzájemnou 
ekonomickou závislost a propojenost, 
integraci trhů, a také na uzavření 
dvoustranné dohody o rybolovu jakožto 
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nedílné součásti partnerství; opakuje, že 
mezi EU a Spojeným královstvím nebude 
možné uzavřít žádnou obchodní dohodu, 
která by neobsahovala úplné, udržitelné, 
vyvážené a dlouhodobě platné ujednání 
o rybolovu zajišťující pokračování 
stávajícího přístupu do teritoriálních vod 
a přístupu k jejich zdrojům a trhům 
v souladu se zásadami společné rybářské 
politiky, přičemž toto ujednání musí být 
uzavřeno do konce přechodného období;

nedílné součásti partnerství; opakuje, že 
mezi EU a Spojeným královstvím nebude 
možné uzavřít žádnou obchodní dohodu, 
která by neobsahovala úplné, udržitelné, 
vyvážené a dlouhodobě platné ujednání 
o rybolovu zajišťující pokračování 
stávajícího recipročního přístupu 
do teritoriálních vod a k rybolovným 
zdrojům, s cílem zachovat stávající 
rybolovnou činnost, zdroje a trhy, které by 
bylo uzavřeno do konce přechodného 
období;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/23

Pozměňovací návrh 23
Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Roman Haider, Thierry Mariani, Jérôme 
Rivière, Gilles Lebreton
za skupinu ID

Zpráva A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Doporučení Evropského parlamentu pro jednání o novém partnerství se Spojeným 
královstvím Velké Británie a Severního Irska
(2020/2023(INI))

Návrh doporučení
Bod 32 a (nový)

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

32a. zdůrazňuje, že podmínky 
a přednostní práva, která Komise 
od Spojeného království požaduje, jsou 
mnohem přísnější, než ty, které byly 
v minulosti požadovány od jiných 
partnerských zemí v souvislosti 
s uzavíráním obchodních dohod; 
s hlubokým politováním konstatuje, že se 
Komise v rámci potrestání snaží uvalit 
na Spojené království přísnější požadavky, 
jako je přebírání právních předpisů EU, 
což nepožadovala v nedávno uzavřených 
obchodních dohodách s Kanadou, 
Vietnamem nebo Singapurem;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/24

Pozměňovací návrh 24
Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Roman Haider, Thierry Mariani, Jérôme 
Rivière, Gilles Lebreton
za skupinu ID

Zpráva A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Doporučení Evropského parlamentu pro jednání o novém partnerství se Spojeným 
královstvím Velké Británie a Severního Irska
(2020/2023(INI))

Návrh doporučení
Bod 35

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

35. připomíná, že trvalý společný 
závazek k dosažení cíle nulových kvót 
a nulových celních sazeb pro obchodní 
vztahy je i nadále základní podmínkou pro 
včasné uzavření dohody v mimořádně 
krátké lhůtě, kterou pro tato jednání 
stanovilo samotné Spojené království, 
i když předchozí zkušenosti jasně ukazují, 
že jednání o jednotlivých celních 
položkách mohou trvat i několik let; 
vyjadřuje znepokojení nad tím, že vláda 
Spojeného království má v úmyslu od 
tohoto cíle upustit; zdůrazňuje, že nejvíce 
postiženo by pravděpodobně bylo 
zemědělské zboží, a to s ohledem na to, že 
ostatní položky v dohodách o volném 
obchodu, které nemají nulovou celní sazbu, 
mají na toto odvětví zpravidla dopad; 
opakuje v této souvislosti, že bez ohledu na 
to, zda bude 100 % nebo méně celních 
položek zrušeno, to nic nemění na 
požadavku EU nastolit silné rovné 
podmínky; znovu opakuje, že ustanovení 
o rovných podmínkách musí i do budoucna 
zachovat environmentální, sociální 
a pracovní normy na současné vysoké 
úrovni vycházející z řádných a relevantních 
unijních a mezinárodních norem, a to 
včetně odpovídajících mechanismů 
k zajištění účinného vnitrostátního 

35. připomíná, že trvalý společný 
závazek k dosažení cíle nulových kvót 
a nulových celních sazeb pro obchodní 
vztahy je i nadále základní podmínkou pro 
včasné uzavření dohody v mimořádně 
krátké lhůtě, kterou pro tato jednání 
stanovilo samotné Spojené království, 
i když předchozí zkušenosti jasně ukazují, 
že jednání o jednotlivých celních 
položkách mohou trvat i několik let; 
vyjadřuje znepokojení nad tím, že vláda 
Spojeného království má v úmyslu od 
tohoto cíle upustit; zdůrazňuje, že nejvíce 
postiženo by pravděpodobně bylo 
zemědělské zboží a zeměpisná označení 
vztahující se na zemědělské 
a potravinářské výrobky nebo nápoje 
pocházející z EU, a to s ohledem na to, že 
ostatní položky v dohodách o volném 
obchodu, které nemají nulovou celní sazbu, 
mají na toto odvětví zpravidla dopad; 
opakuje v této souvislosti, že bez ohledu na 
to, zda bude zrušeno 100 % nebo méně 
celních položek, to nic nemění na 
požadavku EU nastolit silné rovné 
podmínky; znovu opakuje, že ustanovení 
o rovných podmínkách musí i do budoucna 
zachovat environmentální, sociální 
a pracovní normy na současné vysoké 
úrovni vycházející z řádných a relevantních 
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provádění, a musí zahrnovat silný 
a komplexní rámec pro hospodářskou 
soutěž a kontrolu státní podpory, který 
zabrání nepatřičnému narušování obchodu 
a hospodářské soutěže namísto toho, aby se 
odkazovalo pouze na dotace, jak bohužel 
činí Spojené království;

unijních a mezinárodních norem, a to 
včetně odpovídajících mechanismů 
k zajištění účinného vnitrostátního 
provádění, a musí zahrnovat silný 
a komplexní rámec pro hospodářskou 
soutěž a kontrolu státní podpory, který 
zabrání nepatřičnému narušování obchodu 
a hospodářské soutěže namísto toho, aby se 
odkazovalo pouze na dotace, jak bohužel 
činí Spojené království;

Or. en


