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16.6.2020 A9-0117/17

Grozījums Nr. 17
Gunnar Beck, Markus Buchheit, Roman Haider, Laura Huhtasaari, Gilles Lebreton
Identitātes un demokrātijas grupas vārdā

Ziņojums A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Eiropas Parlamenta ieteikumi sarunām par jaunu partnerību ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas 
Apvienoto Karalisti
(2020/2023(INI))

Ieteikuma priekšlikums
71. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

71. ar nožēlu atzīmē, ka AK ir 
nolēmusi, ka pēc pārejas perioda vairs 
netiks piemērots princips par personu brīvu 
pārvietošanos starp ES un AK; uzstāj, ka 
turpmākajā partnerībā ir jāiekļauj 
vērienīgi noteikumi par personu 
pārvietošanos, kuri balstītos uz pilnīgu 
savstarpīgumu un nediskrimināciju starp 
dalībvalstīm; atkārtoti uzsver, ka 
Apvienotās Karalistes piekļuvei iekšējam 
tirgum ir jābūt samērojamai ar 
pieņemtajām saistībām atvieglot personu 
mobilitāti; uzsver, ka robežšķērsošanas 
režīmam nebūtu jārada apgrūtinoši 
administratīvi vai finansiāli šķēršļi;

71. pieņem zināšanai, ka AK ir 
nolēmusi, ka pēc pārejas perioda vairs 
netiks piemērots princips par personu brīvu 
pārvietošanos starp ES un AK; atgādina, 
ka migrācijas politika ir Apvienotās 
Karalistes nesen atjaunotās politiskās 
suverenitātes darbības jomā;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/18

Grozījums Nr. 18
Gunnar Beck, Markus Buchheit, Roman Haider, Laura Huhtasaari, Gilles Lebreton
Identitātes un demokrātijas grupas vārdā

Ziņojums A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Eiropas Parlamenta ieteikumi sarunām par jaunu partnerību ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas 
Apvienoto Karalisti
(2020/2023(INI))

Ieteikuma priekšlikums
91. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

91. uzstāj, ka Apvienotā Karaliste 
nevar selektīvi izvēlēties, kurus ES 
patvēruma un migrācijas acquis elementus 
tā vēlas paturēt;

91. uzstāj, lai ES pienācīgi ievēro 
Apvienotās Karalistes suverēnos lēmumus 
par patvēruma un migrācijas politiku;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/19

Grozījums Nr. 19
Gunnar Beck, Markus Buchheit, Roman Haider, Laura Huhtasaari, Marco 
Campomenosi, Gilles Lebreton
Identitātes un demokrātijas grupas vārdā

Ziņojums A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Eiropas Parlamenta ieteikumi sarunām par jaunu partnerību ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas 
Apvienoto Karalisti
(2020/2023(INI))

Ieteikuma priekšlikums
F apsvērums

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

F. tā kā gaidāmajam nolīgumam 
vajadzētu būt iekļautam vispārējā 
pārvaldības satvarā un tā kā ES Tiesai 
vajadzētu būt vienīgajai struktūrai, kas 
atbildīga par ES tiesību aktu interpretāciju;

F. tā kā neklājas pieprasīt, lai valstis, 
nemaz jau nerunājot par tādu tagad 
suverēno trešo valsti kā Apvienotā 
Karaliste, pakļautos tādas tiesas 
jurisdikcijai kā ES Tiesa (EST), kuru pat 
ES dalībvalsts augstākā tiesa, proti, 
Vācijas Federālā konstitucionālā tiesa 
“Bundesverfassungsgericht”  tās nesenajā 
ar ECB saistītajā spriedumā kritizēja par 
tendenci “nonākt pretrunās” attiecībā uz 
savu metodoloģisko pieeju, ja tā ir ērtāk, 
neievērot ES Līgumos noteikto 
kompetences piešķiršanas principu un 
turpat vai patvaļīgi neievērot pašai savu 
judikatūru;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/20

Grozījums Nr. 20
Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Roman Haider, Thierry Mariani, Jérôme 
Rivière, Gilles Lebreton
Identitātes un demokrātijas grupas vārdā

Ziņojums A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Eiropas Parlamenta ieteikumi sarunām par jaunu partnerību ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas 
Apvienoto Karalisti
(2020/2023(INI))

Ieteikuma priekšlikums
3.a punkts (jauns)

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

3.a ar lielām bažām norāda, ka 
Komisijas pieeja sarunu procesam 
apdraud Eiropas uzņēmumu intereses — 
ar tās neobjektīvo vēlmi “sodīt” Apvienoto 
Karalisti par tās suverēno izvēli izstāties 
no Eiropas Savienības, nevis vadīties no 
Eiropas tirgus, Eiropas eksportētāju un 
ieguldītāju interesēm, kā arī ES 
dalībvalstu globālajām ekonomiskajām 
interesēm;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/21

Grozījums Nr. 21
Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Roman Haider, Thierry Mariani, Jérôme 
Rivière, Gilles Lebreton
Identitātes un demokrātijas grupas vārdā

Ziņojums A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Eiropas Parlamenta ieteikumi sarunām par jaunu partnerību ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas 
Apvienoto Karalisti
(2020/2023(INI))

Ieteikuma priekšlikums
31.a punkts (jauns)

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

31.a uzsver, ka Apvienotā Karaliste ir 
svarīgs ES dalībvalstu ekonomikas 
partneris; norāda, ka daudzas ES 
dalībvalstis ir neto eksportētājas uz 
Apvienoto Karalisti un par prioritāti būtu 
jāizvirza visām pusēm pieņemama 
risinājuma rašana, lai nodrošinātu, ka 
tiek ievērotas un aizsargātas ES 
eksportētāju un ieguldītāju intereses; 
uzsver tirgu integrācijas nozīmi un tās 
sniegtos ieguvumus, kā arī ģeogrāfisko 
tuvumu, kas nodrošina MVU labāku 
piekļuvi tirgum, zemākas izmaksas un 
mazāku preču transporta ietekmi uz vidi;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/22

Grozījums Nr. 22
Markus Buchheit, Marco Campomenosi, France Jamet, Thierry Mariani, Jérôme 
Rivière, Gilles Lebreton
Identitātes un demokrātijas grupas vārdā

Ziņojums A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Eiropas Parlamenta ieteikumi sarunām par jaunu partnerību ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas 
Apvienoto Karalisti
(2020/2023(INI))

Ieteikuma priekšlikums
32. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

32. pieņem zināšanai, ka Apvienotā 
Karaliste ir izvēlējusies savu turpmāko 
ekonomisko un tirdzniecības partnerību ar 
ES veidot, pamatojoties uz “Visaptverošu 
brīvās tirdzniecības nolīgumu”, kā noteikts 
Apvienotās Karalistes valdības 2020. gada 
27. februārī publicētajā dokumentā “The 
Future Relationship with the EU – The 
UK’s Approach to Negotiations” 
(“Turpmākās attiecības ar ES – Apvienotās 
Karalistes pieeja sarunām”); uzsver, ka, lai 
gan Parlaments atbalsta to, ka ES ved 
konstruktīvas sarunas ar Apvienoto 
Karalisti par līdzsvarotu, vērienīgu un 
visaptverošu BTN, tomēr BTN pēc savas 
būtības nekad nebūs līdzvērtīgs netraucētai 
tirdzniecībai; piekrīt sarunu norādēs 
izklāstītajai nostājai, ko kopīgi pieņēma 27 
dalībvalstis, ka tāda BTN darbības joma un 
mērķis, ko ES būtu ar mieru noslēgt, ir 
atkarīga no tā un tai ir jābūt tiešā veidā 
saistītai ar to, ka Apvienotā Karaliste 
piekrīt visaptverošiem, saistošiem un 
piemērojamiem noteikumiem, kas saistīti 
ar vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem, 
ņemot vērā tirgu apjomu, ģeogrāfisko 
tuvumu, ekonomikas savstarpējo atkarību 
un savienojamību, integrāciju, kā arī no 
divpusēja nolīguma par zivsaimniecību kā 
neatņemamas partnerības daļas 

32. pieņem zināšanai, ka Apvienotā 
Karaliste ir izvēlējusies savu turpmāko 
ekonomisko un tirdzniecības partnerību ar 
ES veidot, pamatojoties uz “Visaptverošu 
brīvās tirdzniecības nolīgumu”, kā noteikts 
Apvienotās Karalistes valdības 2020. gada 
27. februārī publicētajā dokumentā “The 
Future Relationship with the EU – The 
UK’s Approach to Negotiations” 
(“Turpmākās attiecības ar ES – Apvienotās 
Karalistes pieeja sarunām”); uzsver, ka, lai 
gan Parlaments atbalsta to, ka ES ved 
konstruktīvas sarunas ar Apvienoto 
Karalisti par līdzsvarotu, vērienīgu un 
visaptverošu BTN, tomēr BTN pēc savas 
būtības nekad nebūs līdzvērtīgs netraucētai 
tirdzniecībai; piekrīt sarunu norādēs 
izklāstītajai nostājai, ko kopīgi pieņēma 27 
dalībvalstis, ka tāda BTN darbības joma un 
mērķis, ko ES būtu ar mieru noslēgt, ir 
atkarīga no tā un tai ir jābūt tiešā veidā 
saistītai ar to, ka Apvienotā Karaliste 
piekrīt visaptverošiem, saistošiem un 
piemērojamiem noteikumiem, kas saistīti 
ar vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem, 
ņemot vērā tirgu apjomu, ģeogrāfisko 
tuvumu, ekonomikas savstarpējo atkarību 
un savienojamību, integrāciju, kā arī no 
divpusēja nolīguma par zivsaimniecību kā 
neatņemamas partnerības daļas 
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noslēgšanas; atkārtoti apstiprina, ka starp 
ES un Apvienoto Karalisti nevar noslēgt 
nekādu tirdzniecības nolīgumu, ja tajā nav 
iekļauts pilnīgs, ilgtspējīgs, līdzsvarots un 
ilgtermiņa zivsaimniecības nolīgums, kas 
paredz iespēju ar optimāliem 
nosacījumiem turpināt pašreizējo piekļuvi 
ūdeņiem, resursiem un tirgiem saskaņā ar 
kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) 
principiem un pieņemts pirms pārejas 
perioda beigām;

noslēgšanas; atkārtoti apstiprina, ka starp 
ES un Apvienoto Karalisti nevar noslēgt 
nekādu tirdzniecības nolīgumu, ja tajā nav 
iekļauts pilnīgs, ilgtspējīgs, līdzsvarots un 
ilgtermiņa zivsaimniecības nolīgums, kurā 
tiek saglabāta pašreizējā savstarpējā 
piekļuve ūdeņiem un zvejas resursiem ar 
mērķi saglabāt pašreizējās zvejas 
darbības, resursus un tirgus un kas ir 
pieņemts pirms pārejas perioda beigām;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/23

Grozījums Nr. 23
Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Roman Haider, Thierry Mariani, Jérôme 
Rivière, Gilles Lebreton
Identitātes un demokrātijas grupas vārdā

Ziņojums A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Eiropas Parlamenta ieteikumi sarunām par jaunu partnerību ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas 
Apvienoto Karalisti
(2020/2023(INI))

Ieteikuma priekšlikums
32.a punkts (jauns)

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

32.a uzsver, ka priekšnosacījumi un 
prerogatīvas, ko Komisija pieprasa no 
Apvienotās Karalistes, ir daudz stingrāki 
nekā tie, kas agrāk tika pieprasīti no 
citām partnervalstīm saistībā ar 
tirdzniecības nolīgumu noslēgšanu; ar 
dziļu nožēlu norāda, ka Komisija “par 
sodu” cenšas noteikt Apvienotajai 
Karalistei stingrākas prasības, piemēram, 
ES tiesību aktu integrāciju, kas 
nepavisam netika pieprasīta jaunākajos 
tirdzniecības nolīgumos, kas tika noslēgti 
ar Kanādu, Vjetnamu vai Singapūru;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/24

Grozījums Nr. 24
Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Roman Haider, Thierry Mariani, Jérôme 
Rivière, Gilles Lebreton
Identitātes un demokrātijas grupas vārdā

Ziņojums A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Eiropas Parlamenta ieteikumi sarunām par jaunu partnerību ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas 
Apvienoto Karalisti
(2020/2023(INI))

Ieteikuma priekšlikums
35. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

35. atgādina, ka pastāvīgās kopīgās 
saistības attiecībā uz nulles kvotām un 
nulles tarifu mērķi tirdzniecības attiecībās 
joprojām ir būtisks nosacījums, lai laikus 
noslēgtu nolīgumu tajā ārkārtīgi 
ierobežotajā termiņā, ko šīm sarunām ir 
noteikusi pati AK, jo īpaši ņemot vērā to, 
ka iepriekšējā pieredze pietiekami skaidri 
parādīja, ka sarunas, izskatot katru 
atsevišķo tarifu līniju pēc kārtas, var ilgt 
vairākus gadus; pauž bažas par AK 
valdības nodomu atteikties no šā mērķa; 
uzsver, ka lauksaimniecības preces, 
iespējams, tiktu ietekmētas visvairāk, 
ņemot vērā to, ka brīvās tirdzniecības 
nolīgumos atlikušās tarifu pozīcijas, kas 
nav nulles tarifa pozīcijas, parasti ietekmē 
šo nozari; šajā saistībā atkārto, ka 
neatkarīgi no tā, vai tiks atceltas visas vai 
mazāks skaits tarifu līniju, tas nemainīs ES 
prasību pēc stabiliem vienlīdzīgu 
konkurences apstākļu nosacījumiem; 
atkārto, ka vienlīdzīgu konkurences 
noteikumu prasībām ir jāuztur vides, 
sociālie un nodarbinātības standarti augstā 
līdzvērtīgā līmenī laika gaitā, piemērojot 
atbilstošus un būtiskus ES un starptautiskos 
standartus un paredzot piemērotus 
mehānismus, kā nodrošināt to efektīvu 
ieviešanu vietējā tirgū, kā arī izstrādājot 

35. atgādina, ka pastāvīgās kopīgās 
saistības attiecībā uz nulles kvotām un 
nulles tarifu mērķi tirdzniecības attiecībās 
joprojām ir būtisks nosacījums, lai laikus 
noslēgtu nolīgumu tajā ārkārtīgi 
ierobežotajā termiņā, ko šīm sarunām ir 
noteikusi pati AK, jo īpaši ņemot vērā to, 
ka iepriekšējā pieredze pietiekami skaidri 
parādīja, ka sarunas, izskatot katru 
atsevišķo tarifu līniju pēc kārtas, var ilgt 
vairākus gadus; pauž bažas par AK 
valdības nodomu atteikties no šā mērķa; 
uzsver, ka lauksaimniecības preces un 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādes (ĢIN), ko 
piemēro ES izcelsmes lauksaimniecības, 
pārtikas vai dzērienu produktiem, 
iespējams, tiktu ietekmētas visvairāk, 
ņemot vērā to, ka brīvās tirdzniecības 
nolīgumos atlikušās tarifu pozīcijas, kas 
nav nulles tarifa pozīcijas, parasti ietekmē 
šo nozari; šajā saistībā atkārto, ka 
neatkarīgi no tā, vai tiks atceltas visas vai 
mazāks skaits tarifu līniju, tas nemainīs ES 
prasību pēc stabiliem vienlīdzīgu 
konkurences apstākļu nosacījumiem; 
atkārto, ka vienlīdzīgu konkurences 
noteikumu prasībām ir jāuztur vides, 
sociālie un nodarbinātības standarti augstā 
līdzvērtīgā līmenī laika gaitā, piemērojot 
atbilstošus un būtiskus ES un starptautiskos 
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stabilu un visaptverošu konkurences un 
valsts atbalsta kontroles sistēmu, kas 
novērš nevajadzīgus tirdzniecības un 
konkurences izkropļojumus, nevis tikai 
atsaucoties uz subsīdijām, kā to AK 
diemžēl dara;

standartus un paredzot piemērotus 
mehānismus, kā nodrošināt to efektīvu 
ieviešanu vietējā tirgū, kā arī izstrādājot 
stabilu un visaptverošu konkurences un 
valsts atbalsta kontroles sistēmu, kas 
novērš nevajadzīgus tirdzniecības un 
konkurences izkropļojumus, nevis tikai 
atsaucoties uz subsīdijām, kā to AK 
diemžēl dara;

Or. en


