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HU Egyesülve a sokféleségben HU

16.6.2020 A9-0117/17

Módosítás 17
Gunnar Beck, Markus Buchheit, Roman Haider, Laura Huhtasaari, Gilles Lebreton
az ID képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
az Európai Parlamentnek a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával való új 
partnerségről folytatandó tárgyalásokról szóló ajánlásáról
(2020/2023(INI))

Ajánlásra irányuló javaslat
71 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

71. sajnálattal jegyzi meg, hogy az 
Egyesült Királyság úgy határozott, hogy a 
személyek EU és Egyesült Királyság 
közötti szabad mozgásának elve az 
átmeneti időszak után már nem lesz 
alkalmazandó; kitart amellett, hogy a 
jövőbeli partnerségnek olyan ambiciózus 
rendelkezéseket kell tartalmaznia a 
személyek mozgására vonatkozóan, 
amelyek a teljes viszonosságon és a 
tagállamok közötti 
megkülönböztetésmentességen alapulnak; 
megismétli, hogy az Egyesült Királyság 
belső piachoz való hozzáférésének 
arányban kell állnia a személyek 
mobilitásának megkönnyítése érdekében 
tett kötelezettségvállalásokkal; 
hangsúlyozza, hogy a határátlépési 
rendszer nem okozhat adminisztratív 
terhet vagy pénzügyi akadályt;

71. tudomásul veszi, hogy az Egyesült 
Királyság úgy határozott, hogy a 
személyek EU és Egyesült Királyság 
közötti szabad mozgásának elve az 
átmeneti időszak után már nem lesz 
alkalmazandó; emlékeztet arra, hogy a 
migrációs politika az Egyesült Királyság 
újonnan visszaállított politikai 
szuverenitásának hatáskörébe tartozik;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/18

Módosítás 18
Gunnar Beck, Markus Buchheit, Roman Haider, Laura Huhtasaari, Gilles Lebreton
az ID képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
az Európai Parlamentnek a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával való új 
partnerségről folytatandó tárgyalásokról szóló ajánlásáról
(2020/2023(INI))

Ajánlásra irányuló javaslat
91 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

91. kitart amellett, hogy az Egyesült 
Királyság nem választhatja meg, hogy az 
uniós menekültügyi és migrációs 
vívmányok mely elemeit szeretné 
megtartani;

91. kitart amellett, hogy az EU-nak 
tiszteletben kell tartania az Egyesült 
Királyság menekültügyi és migrációs 
politikával kapcsolatos szuverén 
határozatait;

Or. en



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

HU Egyesülve a sokféleségben HU

16.6.2020 A9-0117/19

Módosítás 19
Gunnar Beck, Markus Buchheit, Roman Haider, Laura Huhtasaari, Marco 
Campomenosi, Gilles Lebreton
az ID képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
az Európai Parlamentnek a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával való új 
partnerségről folytatandó tárgyalásokról szóló ajánlásáról
(2020/2023(INI))

Ajánlásra irányuló javaslat
F preambulumbekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

F. mivel a jövőbeli megállapodást egy 
átfogó irányítási keretbe kell beágyazni, és 
mivel az Európai Unió Bíróságának kell 
lennie az uniós jog értelmezéséért felelős 
egyedüli szervnek;

F. mivel nem helyénvaló arra kérni 
az országokat – nem beszélve egy immár 
szuverén harmadik országról, mint az 
Egyesült Királyság –, hogy vessék alá 
magukat egy olyan bíróság 
joghatóságának, mint az Európai Unió 
Bírósága (EUB), amelyet még egy uniós 
tagállam legfelsőbb bírósága, nevezetesen 
a német Bundesverfassungsgericht is 
kritikával illetett amiatt, hogy az EKB-val 
kapcsolatos legutóbbi ítéletében kényelmi 
szempontból „ellentmondott” saját 
módszertani megközelítésének, és így 
gyakorlatilag nem tartja tiszteletben a 
hatáskör-átruházás uniós jogon alapuló 
elvét, és saját ítélkezési gyakorlatát úgy 
értelmezi, ahogy akarja;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/20

Módosítás 20
Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Roman Haider, Thierry Mariani, Jérôme 
Rivière, Gilles Lebreton
az ID képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
az Európai Parlamentnek a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával való új 
partnerségről folytatandó tárgyalásokról szóló ajánlásáról
(2020/2023(INI))

Ajánlásra irányuló javaslat
3 a bekezdés (új)

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

3a. mély aggodalommal jegyzi meg, 
hogy a Bizottság tárgyalási folyamattal 
kapcsolatos megközelítése veszélyezteti az 
európai vállalatok érdekeit, mivel elfogult 
szándéka, hogy megbüntesse az Egyesült 
Királyságot azon szuverén döntéséért, 
hogy kilép az Európai Unióból, ahelyett, 
hogy az európai piac, az európai 
exportőrök és befektetők érdekei és az 
uniós tagállamok globális gazdasági 
érdekei vezérelnék;
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16.6.2020 A9-0117/21

Módosítás 21
Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Roman Haider, Thierry Mariani, Jérôme 
Rivière, Gilles Lebreton
az ID képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
az Európai Parlamentnek a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával való új 
partnerségről folytatandó tárgyalásokról szóló ajánlásáról
(2020/2023(INI))

Ajánlásra irányuló javaslat
31 a bekezdés (új)

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

31a. hangsúlyozza, hogy az Egyesült 
Királyság kulcsfontosságú gazdasági 
partner az uniós tagállamok számára; 
rámutat, hogy számos uniós tagállam 
nettó exportőr az Egyesült Királyság 
viszonylatában, és az uniós exportőrök és 
befektetők érdekeinek tiszteletben tartása 
és védelme érdekében prioritásként kell 
kezelni a valamennyi félnek megfelelő 
megoldás megtalálását; hangsúlyozza a 
piacok integrációjának fontosságát és 
előnyeit, valamint a földrajzi közelséget, 
amely a kkv-k jobb piacra jutását, 
alacsonyabb költségeket és az áruszállítás 
kisebb környezeti hatását eredményezi;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/22

Módosítás 22
Markus Buchheit, Marco Campomenosi, France Jamet, Thierry Mariani, Jérôme 
Rivière, Gilles Lebreton
az ID képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
az Európai Parlamentnek a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával való új 
partnerségről folytatandó tárgyalásokról szóló ajánlásáról
(2020/2023(INI))

Ajánlásra irányuló javaslat
32 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

32. tudomásul veszi az Egyesült 
Királyság döntését, hogy az EU-hoz 
fűződő jövőbeli gazdasági és kereskedelmi 
partnerségét egy „átfogó 
szabadkereskedelmi megállapodás” alapján 
alakítja ki, ahogyan azt a brit kormány által 
2020. február 20-án közzétett, „Az 
Egyesült Királyság tárgyalási 
megközelítése” című dokumentum rögzíti; 
hangsúlyozza, hogy bár az Európai 
Parlament elvben támogatja, hogy az EU 
konstruktívan tárgyaljon az Egyesült 
Királysággal egy kiegyensúlyozott, 
ambiciózus és átfogó szabadkereskedelmi 
megállapodás megkötéséről, egy ilyen 
megállapodás jellegéből fakad, hogy 
sohasem lesz egyenértékű a 
„zökkenőmentes” kereskedelemmel; osztja 
a 27 tagállam által elfogadott tárgyalási 
iránymutatásban kifejtett álláspontot, 
miszerint az, hogy az EU milyen hatókörű 
és mennyire ambiciózus 
szabadkereskedelmi megállapodást 
fogadna el, közvetlenül attól függ, hogy az 
Egyesült Királyság – tekintettel a földrajzi 
közelségre, a kölcsönös gazdasági 
függőségre és összekapcsoltságra, a piacok 
integrációjára – beleegyezik-e az egyenlő 
versenyfeltételekre vonatkozó átfogó, 
kötelező érvényű és végrehajtható 

32. tudomásul veszi az Egyesült 
Királyság döntését, hogy az EU-hoz 
fűződő jövőbeli gazdasági és kereskedelmi 
partnerségét egy „átfogó 
szabadkereskedelmi megállapodás” alapján 
alakítja ki, ahogyan azt a brit kormány által 
2020. február 20-án közzétett, „Az 
Egyesült Királyság tárgyalási 
megközelítése” című dokumentum rögzíti; 
hangsúlyozza, hogy bár az Európai 
Parlament elvben támogatja, hogy az EU 
konstruktívan tárgyaljon az Egyesült 
Királysággal egy kiegyensúlyozott, 
ambiciózus és átfogó szabadkereskedelmi 
megállapodás megkötéséről, egy ilyen 
megállapodás jellegéből fakad, hogy 
sohasem lesz egyenértékű a 
„zökkenőmentes” kereskedelemmel; osztja 
a 27 tagállam által elfogadott tárgyalási 
iránymutatásban kifejtett álláspontot, 
miszerint az, hogy az EU milyen hatókörű 
és mennyire ambiciózus 
szabadkereskedelmi megállapodást 
fogadna el, közvetlenül attól függ, hogy az 
Egyesült Királyság – tekintettel a földrajzi 
közelségre, a kölcsönös gazdasági 
függőségre és összekapcsoltságra, a piacok 
integrációjára – beleegyezik-e az egyenlő 
versenyfeltételekre vonatkozó átfogó, 
kötelező érvényű és végrehajtható 
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rendelkezésekbe, valamint egy, a 
partnerség szerves részét képező kétoldalú 
halászati megállapodás megkötésébe; 
újólag megerősíti, hogy az EU és az 
Egyesült Királyság között nem jöhet létre 
kereskedelmi megállapodás, ha az nem 
tartalmaz teljes, fenntartható, 
kiegyensúlyozott és hosszú távú halászati 
megállapodást, amely lehetővé teszi a 
vizekhez, erőforrásokhoz és piacokhoz 
való hozzáférés optimális feltételek 
melletti fenntartását a közös halászati 
politika elveivel összhangban, és amelyet 
az átmeneti időszak vége előtt fogadnak el;

rendelkezésekbe, valamint egy, a 
partnerség szerves részét képező kétoldalú 
halászati megállapodás megkötésébe; 
újólag megerősíti, hogy az EU és az 
Egyesült Királyság között nem jöhet létre 
kereskedelmi megállapodás, ha az nem 
tartalmaz teljes, fenntartható, 
kiegyensúlyozott és hosszú távú halászati 
megállapodást, amely lehetővé teszi a 
vizekhez, – a meglévő halászati 
tevékenység fenntartását célozva – a 
halászati forrásokhoz, erőforrásokhoz és 
piacokhoz való kölcsönös hozzáférés 
optimális feltételek melletti fenntartását a 
közös halászati politika elveivel 
összhangban, és amelyet az átmeneti 
időszak vége előtt fogadnak el;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/23

Módosítás 23
Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Roman Haider, Thierry Mariani, Jérôme 
Rivière, Gilles Lebreton
az ID képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
az Európai Parlamentnek a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával való új 
partnerségről folytatandó tárgyalásokról szóló ajánlásáról
(2020/2023(INI))

Ajánlásra irányuló javaslat
32 a bekezdés (új)

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

32a. hangsúlyozza, hogy a Bizottság 
által az Egyesült Királyságtól megkövetelt 
előfeltételek és előjogok sokkal 
szigorúbbak, mint a kereskedelmi 
megállapodások megkötésével 
összefüggésben a múltban más 
partnerországoktól megkövetelt 
előfeltételek és előjogok; mély 
sajnálatának ad hangot amiatt, hogy a 
Bizottság büntető intézkedésként arra 
törekszik, hogy szigorúbb követelményeket 
– például az uniós jogszabályok 
integrálása – írjon elő az Egyesült 
Királyság számára, mint azt legutóbb a 
Kanadával, Vietnammal vagy 
Szingapúrral kötött kereskedelmi 
megállapodásokban tette;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/24

Módosítás 24
Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Roman Haider, Thierry Mariani, Jérôme 
Rivière, Gilles Lebreton
az ID képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
az Európai Parlamentnek a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával való új 
partnerségről folytatandó tárgyalásokról szóló ajánlásáról
(2020/2023(INI))

Ajánlásra irányuló javaslat
35 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

35. emlékeztet arra, hogy a 
kereskedelmi kapcsolatokra vonatkozó 
nulla kvóta, nulla vámtarifa szerinti 
célkitűzés iránti folyamatos elkötelezettség 
továbbra is nélkülözhetetlen feltétele az 
éppen az Egyesült Királyság által a szóban 
forgó tárgyalások tekintetében előírt, 
rendkívül szűk határidők mellett tervezett 
megállapodás kellő időben történő 
megkötésének, különösen mivel a korábbi 
tapasztalatok kellően igazolták, hogy egy 
vámtarifaszámonkénti tárgyalás több évig 
is eltarthat; aggodalmát fejezi ki az 
Egyesült Királyság kormányának azon 
szándéka miatt, hogy eltávolodik ettől a 
célkitűzéstől; kiemeli, hogy ez 
valószínűleg leginkább a mezőgazdasági 
termékeket érintené, mivel a 
szabadkereskedelmi megállapodásokban a 
fennmaradó nem nulla vámtételű vámsorok 
általában ezt az ágazatot érintik; e 
tekintetben megismétli, hogy függetlenül 
attól, hogy megszüntetik-e a 
vámtarifaszámok 100 %-át vagy annál 
kevesebbet, ez nem változtat az EU 
határozott egyenlő versenyfeltételek iránti 
igényén; megismétli, hogy az egyenlő 
feltételeket biztosító rendelkezéseknek 
azonosan magas szinten kell fenntartaniuk 
a környezeti, szociális és foglalkoztatási 

35. emlékeztet arra, hogy a 
kereskedelmi kapcsolatokra vonatkozó 
nulla kvóta, nulla vámtarifa szerinti 
célkitűzés iránti folyamatos elkötelezettség 
továbbra is nélkülözhetetlen feltétele az 
éppen az Egyesült Királyság által a szóban 
forgó tárgyalások tekintetében előírt, 
rendkívül szűk határidők mellett tervezett 
megállapodás kellő időben történő 
megkötésének, különösen mivel a korábbi 
tapasztalatok kellően igazolták, hogy egy 
vámtarifaszámonkénti tárgyalás több évig 
is eltarthat; aggodalmát fejezi ki az 
Egyesült Királyság kormányának azon 
szándéka miatt, hogy eltávolodik ettől a 
célkitűzéstől; kiemeli, hogy ez 
valószínűleg leginkább a mezőgazdasági 
termékeket és az Unióból származó 
mezőgazdasági, élelmiszeripari és 
italtermékekre vonatkozó földrajzi 
árujelzéseket érintené, mivel a 
szabadkereskedelmi megállapodásokban a 
fennmaradó nem nulla vámtételű vámsorok 
általában ezt az ágazatot érintik; e 
tekintetben megismétli, hogy függetlenül 
attól, hogy megszüntetik-e a 
vámtarifaszámok 100 %-át vagy annál 
kevesebbet, ez nem változtat az EU 
határozott egyenlő versenyfeltételek iránti 
igényén; megismétli, hogy az egyenlő 
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normákat , a megfelelő és releváns uniós és 
nemzetközi szabványokra támaszkodva, 
ideértve a hatékony hazai végrehajtás 
biztosításához szükséges megfelelő 
mechanizmusokat, valamint olyan 
határozott és átfogó versenyjogi és állami 
támogatási keretet kell tartalmazniuk, 
amely megakadályozza a kereskedelem és 
a verseny indokolatlan torzítását az állami 
támogatásokra való puszta utalás helyett, 
ahogyan azt sajnos az Egyesült Királyság 
teszi;

feltételeket biztosító rendelkezéseknek 
azonosan magas szinten kell fenntartaniuk 
a környezeti, szociális és foglalkoztatási 
normákat , a megfelelő és releváns uniós és 
nemzetközi szabványokra támaszkodva, 
ideértve a hatékony hazai végrehajtás 
biztosításához szükséges megfelelő 
mechanizmusokat, valamint olyan 
határozott és átfogó versenyjogi és állami 
támogatási keretet kell tartalmazniuk, 
amely megakadályozza a kereskedelem és 
a verseny indokolatlan torzítását az állami 
támogatásokra való puszta utalás helyett, 
ahogyan azt sajnos az Egyesült Királyság 
teszi;

Or. en


