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16.6.2020 A9-0117/17

Poprawka 17
Gunnar Beck, Markus Buchheit, Roman Haider, Laura Huhtasaari, Gilles Lebreton
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Zalecenie Parlamentu Europejskiego dotyczące negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze 
Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
(2020/2023(INI))

Projekt zalecenia
Ustęp 71

Projekt zalecenia Poprawka

71. z ubolewaniem zauważa, że 
Zjednoczone Królestwo postanowiło nie 
stosować zasady swobodnego przepływu 
osób między UE a Zjednoczonym 
Królestwem po okresie przejściowym; 
podkreśla, że przyszłe partnerstwo 
powinno obejmować ambitne przepisy 
dotyczące przepływu osób oparte na pełnej 
wzajemności i zasadzie 
niedyskryminowania państw 
członkowskich; przypomina, że dostęp 
Zjednoczonego Królestwa do rynku 
wewnętrznego musi być współmierny do 
zobowiązań podjętych w celu ułatwiania 
mobilności osób; podkreśla, że docelowy 
reżim przekraczania granicy nie powinien 
stanowić uciążliwej bariery 
administracyjnej czy finansowej;

71. przyjmuje do wiadomości, że 
Zjednoczone Królestwo postanowiło nie 
stosować zasady swobodnego przepływu 
osób między UE a Zjednoczonym 
Królestwem po okresie przejściowym; 
przypomina, że polityka migracyjna leży w 
zakresie ledwo co odzyskanej 
suwerenności politycznej Zjednoczonego 
Królestwa;
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16.6.2020 A9-0117/18

Poprawka 18
Gunnar Beck, Markus Buchheit, Roman Haider, Laura Huhtasaari, Gilles Lebreton
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Zalecenie Parlamentu Europejskiego dotyczące negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze 
Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
(2020/2023(INI))

Projekt zalecenia
Ustęp 91

Projekt zalecenia Poprawka

91. podkreśla, że Zjednoczone 
Królestwo nie może wybierać, które 
elementy dorobku prawnego UE w 
dziedzinie azylu i migracji chciałoby 
zachować;

91. nalega, by UE uszanowała 
suwerenne decyzje Zjednoczonego 
Królestwa dotyczące polityki azylowej i 
migracyjnej;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/19

Poprawka 19
Gunnar Beck, Markus Buchheit, Roman Haider, Laura Huhtasaari, Marco 
Campomenosi, Gilles Lebreton
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Zalecenie Parlamentu Europejskiego dotyczące negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze 
Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
(2020/2023(INI))

Projekt zalecenia
Motyw F

Projekt zalecenia Poprawka

F. mając na uwadze, że przyszła 
umowa powinna wpisywać się w ogólne 
ramy zarządzania, oraz mając na uwadze, 
że Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) 
powinien być jedynym organem 
właściwym do dokonywania wykładni 
prawa UE;

F. mając na uwadze, że nie jest 
stosowne wymagać do państw, a tym 
bardziej od suwerennego państwa 
trzeciego, jakim jest obecnie Zjednoczone 
Królestwo, by poddały się jurysdykcji sądu 
takiego jak Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej (TSUE), który nawet 
najwyższy sąd państwa członkowskiego 
UE, a mianowicie 
Bundesverfassungsgericht w Niemczech, 
skrytykował w niedawnym wyroku 
dotyczącym EBC za skłonność do 
„przeczenia” własnemu podejściu 
metodologicznemu, gdy mu to odpowiada, 
za brak poszanowania zapisanej w 
traktacie UE zasady przyznania 
kompetencji, a także za lekceważenie 
własnego orzecznictwa w niemal umyślny 
sposób;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/20

Poprawka 20
Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Roman Haider, Thierry Mariani, Jérôme 
Rivière, Gilles Lebreton
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Zalecenie Parlamentu Europejskiego dotyczące negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze 
Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
(2020/2023(INI))

Projekt zalecenia
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt zalecenia Poprawka

3a. z wielkim zaniepokojeniem 
zauważa, że podejście Komisji do procesu 
negocjacyjnego zagraża interesom 
europejskich przedsiębiorstw, gdyż żywi 
ona świadczącą o uprzedzeniu chęć 
ukarania Zjednoczonego Królestwa za 
suwerenną decyzję o opuszczeniu Unii 
Europejskiej, zamiast kierować się 
dobrem rynku europejskiego, 
europejskich eksporterów i inwestorów 
oraz ogólnym interesem gospodarczym 
państw członkowskich UE;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/21

Poprawka 21
Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Roman Haider, Thierry Mariani, Jérôme 
Rivière, Gilles Lebreton
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Zalecenie Parlamentu Europejskiego dotyczące negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze 
Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
(2020/2023(INI))

Projekt zalecenia
Ustęp 31 a (nowy)

Projekt zalecenia Poprawka

31a. podkreśla, że Zjednoczone 
Królestwo jest kluczowym partnerem 
gospodarczym państw członkowskich UE; 
zwraca uwagę, że państwa członkowskie 
UE są eksporterami netto względem 
Zjednoczonego Królestwa i że w trosce o 
zagwarantowanie poszanowania i ochrony 
interesów eksporterów i inwestorów z UE 
priorytetem powinno być znalezienie 
rozwiązania satysfakcjonującego obie 
strony; podkreśla, jak znaczna jest 
integracja rynków, i płynące z niej 
korzyści, a także geograficzną bliskość, z 
której wynika lepszy dostęp do rynku dla 
MŚP, niższe koszty i mniejszy wpływ 
transportu towarów na środowisko;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/22

Poprawka 22
Markus Buchheit, Marco Campomenosi, France Jamet, Thierry Mariani, Jérôme 
Rivière, Gilles Lebreton
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Zalecenie Parlamentu Europejskiego dotyczące negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze 
Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
(2020/2023(INI))

Projekt zalecenia
Ustęp 32

Projekt zalecenia Poprawka

32. zauważa, że Zjednoczone 
Królestwo postanowiło oprzeć przyszłe 
partnerstwo gospodarcze i handlowe z UE 
na „kompleksowej umowie o wolnym 
handlu”, jak określono w dokumencie 
opublikowanym 27 lutego 2020 r. przez 
rząd Zjednoczonego Królestwa pt. 
„Przyszłe stosunki z UE – podejście 
Zjednoczonego Królestwa do negocjacji”; 
podkreśla, że choć Parlament popiera 
prowadzenie przez UE konstruktywnych 
negocjacji w sprawie zrównoważonej, 
ambitnej i kompleksowej umowy o 
wolnym handlu (FTA) ze Zjednoczonym 
Królestwem, ze względu na swój charakter 
FTA nigdy nie będzie równoważna płynnej 
wymianie handlowej; zgadza się ze 
stanowiskiem przedstawionym w 
wytycznych negocjacyjnych, przyjętych 
wspólnie przez 27 państw członkowskich, 
zgodnie z którym zakres i ambicje FTA, na 
którą zgodziłaby się UE, są uwarunkowane 
i muszą mieć bezpośredni związek ze 
zgodą Zjednoczone Królestwa na 
kompleksowe, wiążące i wykonalne 
przepisy dotyczące równych warunków 
działania, zważywszy na wielkość, 
bliskość geograficzną, wzajemną zależność 
ekonomiczną i wzajemne powiązania, 
integrację rynków, a także z zawarciem 

32. zauważa, że Zjednoczone 
Królestwo postanowiło oprzeć przyszłe 
partnerstwo gospodarcze i handlowe z UE 
na „kompleksowej umowie o wolnym 
handlu”, jak określono w dokumencie 
opublikowanym 27 lutego 2020 r. przez 
rząd Zjednoczonego Królestwa pt. 
„Przyszłe stosunki z UE – podejście 
Zjednoczonego Królestwa do negocjacji”; 
podkreśla, że choć Parlament popiera 
prowadzenie przez UE konstruktywnych 
negocjacji w sprawie zrównoważonej, 
ambitnej i kompleksowej umowy o 
wolnym handlu (FTA) ze Zjednoczonym 
Królestwem, ze względu na swój charakter 
FTA nigdy nie będzie równoważna płynnej 
wymianie handlowej; zgadza się ze 
stanowiskiem przedstawionym w 
wytycznych negocjacyjnych, przyjętych 
wspólnie przez 27 państw członkowskich, 
zgodnie z którym zakres i ambicje FTA, na 
którą zgodziłaby się UE, są uwarunkowane 
i muszą mieć bezpośredni związek ze 
zgodą Zjednoczone Królestwa na 
kompleksowe, wiążące i wykonalne 
przepisy dotyczące równych warunków 
działania, zważywszy na wielkość, 
bliskość geograficzną, wzajemną zależność 
ekonomiczną i wzajemne powiązania, 
integrację rynków, a także z zawarciem 
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dwustronnej umowy w zakresie 
rybołówstwa jako integralnej części 
partnerstwa; potwierdza, że nie może być 
mowy o zawarciu umowy handlowej 
między UE a Zjednoczonym Królestwem, 
jeżeli nie będzie ona obejmowała pełnej, 
zrównoważonej i długoterminowej umowy 
w sprawie połowów, utrzymującej dalszy 
dostęp zainteresowanych stron do wód, 
zasobów i rynków na optymalnych 
warunkach zgodnie z zasadami wspólnej 
polityki rybołówstwa (WPRyb) i przyjętej 
przed końcem okresu przejściowego;

dwustronnej umowy w zakresie 
rybołówstwa jako integralnej części 
partnerstwa; potwierdza, że nie może być 
mowy o zawarciu umowy handlowej 
między UE a Zjednoczonym Królestwem, 
jeżeli nie będzie ona obejmowała pełnej, 
zrównoważonej i długoterminowej umowy 
w sprawie połowów – przewidującej 
utrzymanie dalszego wzajemnego dostępu 
zainteresowanych stron do wód i zasobów 
ryb w celu utrzymania obecnej 
działalności połowowej oraz do zasobów i 
rynków – która zostanie przyjęta przed 
końcem okresu przejściowego;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/23

Poprawka 23
Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Roman Haider, Thierry Mariani, Jérôme 
Rivière, Gilles Lebreton
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Zalecenie Parlamentu Europejskiego dotyczące negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze 
Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
(2020/2023(INI))

Projekt zalecenia
Ustęp 32 a (nowy)

Projekt zalecenia Poprawka

32a. podkreśla, że warunki wstępne i 
prerogatywy wymagane przez Komisję od 
Zjednoczonego Królestwa są o wiele 
bardziej rygorystyczne niż warunki i 
prerogatywy, których wymagano w 
przeszłości od innych krajów partnerskich 
w kontekście zawierania umów 
handlowych; z głębokim ubolewaniem 
zauważa, że Komisja dąży, w ramach 
represji, do nałożenia na Zjednoczone 
Królestwo surowszych wymogów, takich 
jak włączenie prawodawstwa UE, co nigdy 
nie było wymagane przy okazji zawierania 
umów handlowych podpisanych niedawno 
z Kanadą, Wietnamem czy Singapurem;

Or. en



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

PL Zjednoczona w różnorodności PL

16.6.2020 A9-0117/24

Poprawka 24
Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Roman Haider, Thierry Mariani, Jérôme 
Rivière, Gilles Lebreton
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Zalecenie Parlamentu Europejskiego dotyczące negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze 
Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
(2020/2023(INI))

Projekt zalecenia
Ustęp 35

Projekt zalecenia Poprawka

35. przypomina, że dalsze wspólne 
zobowiązanie do stosowania zerowych 
kontyngentów i zerowych stawek celnych 
w stosunkach handlowych pozostaje 
zasadniczym warunkiem terminowego 
zawarcia porozumienia przy wyjątkowo 
napiętym harmonogramie, który samo 
Zjednoczone Królestwo narzuciło w tych 
negocjacjach, tym bardziej że wcześniejsze 
doświadczenia jasno pokazały, iż 
negocjacje w sprawie indywidualnych 
stawek celnych mogą trwać kilka lat; 
wyraża zaniepokojenie z powodu zamiaru 
odejścia od tego celu przez rząd 
Zjednoczonego Królestwa; podkreśla, że 
prawdopodobnie najbardziej ucierpiałyby 
na tym produkty rolne, jako że pozostałe 
niezerowe stawki celne w FTA zwykle 
mają wpływ na ten sektor; przypomina w 
związku z tym, że niezależnie od tego, czy 
zostaną zniesione wszystkie czy tylko 
niektóre stawki celne, nie zmieni to 
stanowiska UE co do konieczności 
ustanowienia solidnych równych 
warunków działania; powtarza, że 
postanowienia o równych warunkach 
działania muszą z czasem utrzymać w 
mocy normy środowiskowe, społeczne i 
normy zatrudnienia na wysokim, 
równorzędnym poziomie, zgodnie z 

35. przypomina, że dalsze wspólne 
zobowiązanie do stosowania zerowych 
kontyngentów i zerowych stawek celnych 
w stosunkach handlowych pozostaje 
zasadniczym warunkiem terminowego 
zawarcia porozumienia przy wyjątkowo 
napiętym harmonogramie, który samo 
Zjednoczone Królestwo narzuciło w tych 
negocjacjach, tym bardziej że wcześniejsze 
doświadczenia jasno pokazały, iż 
negocjacje w sprawie indywidualnych 
stawek celnych mogą trwać kilka lat; 
wyraża zaniepokojenie z powodu zamiaru 
odejścia od tego celu przez rząd 
Zjednoczonego Królestwa; podkreśla, że 
prawdopodobnie najbardziej ucierpiałyby 
na tym produkty rolne i oznaczenia 
geograficzne mające zastosowanie do 
produktów rolnych, żywności i napojów 
pochodzących z UE, jako że pozostałe 
niezerowe stawki celne w FTA zwykle 
mają wpływ na ten sektor; przypomina w 
związku z tym, że niezależnie od tego, czy 
zostaną zniesione wszystkie czy tylko 
niektóre stawki celne, nie zmieni to 
stanowiska UE co do konieczności 
ustanowienia solidnych równych 
warunków działania; powtarza, że 
postanowienia o równych warunkach 
działania muszą z czasem utrzymać w 
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obowiązującymi wspólnymi normami oraz 
w oparciu o odpowiednie i odnośne normy 
unijne i międzynarodowe, jak również 
uwzględniać odpowiednie mechanizmy 
zapewniające skuteczne wdrażanie tych 
postanowień przez obie strony, a także 
powinny obejmować solidne i 
kompleksowe ramy dotyczące zasad 
konkurencji i kontroli pomocy państwa, 
które zapobiegną nadmiernym 
zakłóceniom w handlu i zakłóceniom 
konkurencji, zamiast przywoływania 
jedynie dotacji, jak to niestety czyni 
Zjednoczone Królestwo;

mocy normy środowiskowe, społeczne i 
normy zatrudnienia na wysokim, 
równorzędnym poziomie, zgodnie z 
obowiązującymi wspólnymi normami oraz 
w oparciu o odpowiednie i odnośne normy 
unijne i międzynarodowe, jak również 
uwzględniać odpowiednie mechanizmy 
zapewniające skuteczne wdrażanie tych 
postanowień przez obie strony, a także 
powinny obejmować solidne i 
kompleksowe ramy dotyczące zasad 
konkurencji i kontroli pomocy państwa, 
które zapobiegną nadmiernym 
zakłóceniom w handlu i zakłóceniom 
konkurencji, zamiast przywoływania 
jedynie dotacji, jak to niestety czyni 
Zjednoczone Królestwo;

Or. en


