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16.6.2020 A9-0117/17

Amendamentul 17
Gunnar Beck, Markus Buchheit, Roman Haider, Laura Huhtasaari, Gilles Lebreton
în numele Grupului ID

Raport A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Recomandarea Parlamentului European privind negocierile pentru un nou parteneriat cu 
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
(2020/2023(INI))

Propunere de recomandare
Punctul 71

Propunerea de recomandare Amendamentul

71. constată cu regret că Regatul Unit a 
decis să nu mai aplice principiul liberei 
circulații a persoanelor între UE și Regatul 
Unit după expirarea perioadei de tranziție; 
insistă ca viitorul parteneriat să conțină 
dispoziții ambițioase privind circulația 
persoanelor, care să fie bazate pe 
reciprocitate deplină și pe 
nediscriminarea niciunui stat membru; 
reiterează că accesul Regatului Unit la 
piața internă trebuie să fie proporțional 
angajamentelor luate pentru a facilita 
mobilitatea persoanelor; subliniază că 
regimul de trecere a frontierei nu ar 
trebui să creeze o barieră administrativă 
sau financiară împovărătoare;

71. constată că Regatul Unit a decis să 
nu mai aplice principiul liberei circulații a 
persoanelor între UE și Regatul Unit după 
expirarea perioadei de tranziție; 
reamintește că politica în domeniul 
migrației intră în sfera de competență a 
suveranității politice recent restabilite a 
Regatului Unit;

Or. en



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

RO Unită în diversitate RO

16.6.2020 A9-0117/18

Amendamentul 18
Gunnar Beck, Markus Buchheit, Roman Haider, Laura Huhtasaari, Gilles Lebreton
în numele Grupului ID

Raport A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Recomandarea Parlamentului European privind negocierile pentru un nou parteneriat cu 
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
(2020/2023(INI))

Propunere de recomandare
Punctul 91

Propunerea de recomandare Amendamentul

91. insistă asupra faptului că Regatul 
Unit nu poate să aleagă elemente din 
aqcuis-ul privind azilul și migrația care îi 
sunt favorabile și pe care dorește să le 
păstreze;

91. insistă ca UE să respecte deciziile 
suverane ale Regatului Unit privind 
politicile în materie de azil și migrație;

Or. en



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

RO Unită în diversitate RO

16.6.2020 A9-0117/19

Amendamentul 19
Gunnar Beck, Markus Buchheit, Roman Haider, Laura Huhtasaari, Marco 
Campomenosi, Gilles Lebreton
în numele Grupului ID

Raport A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Recomandarea Parlamentului European privind negocierile pentru un nou parteneriat cu 
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
(2020/2023(INI))

Propunere de recomandare
Considerentul F

Propunerea de recomandare Amendamentul

F. întrucât viitorul acord ar trebui să 
fie inclus într-un cadru general de 
guvernanță și întrucât Curtea de Justiție a 
UE (CJUE) ar trebui să fie singurul 
organism responsabil de interpretarea 
dreptului UE;

F. întrucât nu este oportun să li se 
solicite țărilor, cu atât mai puțin unei țări 
terțe suverane precum Regatului Unit în 
momentul de față, să se supună 
jurisdicției unei instanțe precum Curtea de 
Justiție a Uniunii Europene (CJUE), pe 
care inclusiv cea mai înaltă instanță 
dintr-un stat membru al UE, și anume 
Curtea Constituțională Federală a 
Germaniei (Bundesverfassungsgericht) a 
criticat-o în contextul recentei sale 
hotărâri referitoare la BCE ca tinzând să 
își „contrazică” propria abordare 
metodologică atunci când acest lucru îi 
este convenabil, să nu respecte principiul 
de atribuire a competențelor consacrat 
prin tratat și să nu țină seama de propria 
sa jurisprudență, aproape după voie;

Or. en



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

RO Unită în diversitate RO

16.6.2020 A9-0117/20

Amendamentul 20
Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Roman Haider, Thierry Mariani, Jérôme 
Rivière, Gilles Lebreton
în numele Grupului ID

Raport A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Recomandarea Parlamentului European privind negocierile pentru un nou parteneriat cu 
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
(2020/2023(INI))

Propunere de recomandare
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de recomandare Amendamentul

3a. ia act cu mare îngrijorare de 
faptul că abordarea Comisiei în ceea ce 
privește procesul de negociere pune în 
pericol interesele întreprinderilor 
europene prin dorința sa părtinitoare de a 
pedepsi Regatul Unit pentru opțiunea sa 
suverană de a părăsi Uniunea 
Europeană, în loc să aibă în vedere 
interesele pieței europene, ale 
exportatorilor și investitorilor europeni și 
interesele economice globale ale statelor 
membre ale UE;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/21

Amendamentul 21
Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Roman Haider, Thierry Mariani, Jérôme 
Rivière, Gilles Lebreton
în numele Grupului ID

Raport A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Recomandarea Parlamentului European privind negocierile pentru un nou parteneriat cu 
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
(2020/2023(INI))

Propunere de recomandare
Punctul 31 a (nou)

Propunerea de recomandare Amendamentul

31a. subliniază că Regatul Unit este un 
partener economic esențial pentru statele 
membre ale UE; indică faptul că multe 
state membre ale UE sunt exportatoare 
nete în Regatul Unit și că găsirea unei 
soluții care să satisfacă toate părțile ar 
trebui să fie o prioritate, pentru a asigura 
respectarea și protejarea intereselor 
exportatorilor și investitorilor din UE; 
subliniază importanța și beneficiile 
integrării piețelor, precum și proximitatea 
geografică, care conduce la un acces mai 
bun pe piață pentru IMM-uri, costuri mai 
mici și un impact mai scăzut al 
transportului de mărfuri asupra mediului;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/22

Amendamentul 22
Markus Buchheit, Marco Campomenosi, France Jamet, Thierry Mariani, Jérôme 
Rivière, Gilles Lebreton
în numele Grupului ID

Raport A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Recomandarea Parlamentului European privind negocierile pentru un nou parteneriat cu 
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
(2020/2023(INI))

Propunere de recomandare
Punctul 32

Propunerea de recomandare Amendamentul

32. ia act de faptul că Regatul Unit a 
decis să își bazeze viitorul parteneriat 
economic și comercial cu UE pe un „Acord 
de liber schimb cuprinzător”, astfel cum 
prevede documentul publicat de guvernul 
Regatului Unit la 27 februarie 2020 și 
intitulat „Viitorul relațiilor cu UE - 
Abordarea Regatului Unit privind 
negocierile”; subliniază că, deși 
Parlamentul susține ideea ca UE să 
negocieze în mod constructiv un ALS 
echilibrat, ambițios și cuprinzător cu 
Regatul Unit, un ALS nu va însemna 
niciodată, prin însăși natura sa, un schimb 
comercial fluid; împărtășește poziția 
definită în directivele de negociere 
adoptate în comun de cele 27 de state 
membre conform căreia domeniul de 
aplicare și ambiția unui ALS pe care UE l-
ar accepta sunt condiționate de acceptarea 
de către Regatul Unit și trebuie să aibă o 
legătură directă cu această acceptare a unor 
dispoziții cuprinzătoare, cu caracter 
obligatoriu și executoriu referitoare la 
condițiile de concurență echitabile, ținând 
cont de dimensiune, apropierea geografică, 
interdependența economică și conexitate, 
integrarea piețelor, precum și de încheierea 
unui acord bilateral privind pescuitul, ca 
parte integrantă a parteneriatului; afirmă 

32. ia act de faptul că Regatul Unit a 
decis să își bazeze viitorul parteneriat 
economic și comercial cu UE pe un „Acord 
de liber schimb cuprinzător”, astfel cum 
prevede documentul publicat de guvernul 
Regatului Unit la 27 februarie 2020 și 
intitulat „Viitorul relațiilor cu UE - 
Abordarea Regatului Unit privind 
negocierile”; subliniază că, deși 
Parlamentul susține ideea ca UE să 
negocieze în mod constructiv un ALS 
echilibrat, ambițios și cuprinzător cu 
Regatul Unit, un ALS nu va însemna 
niciodată, prin însăși natura sa, un schimb 
comercial fluid; împărtășește poziția 
definită în directivele de negociere 
adoptate în comun de cele 27 de state 
membre conform căreia domeniul de 
aplicare și ambiția unui ALS pe care UE l-
ar accepta sunt condiționate de acceptarea 
de către Regatul Unit și trebuie să aibă o 
legătură directă cu această acceptare a unor 
dispoziții cuprinzătoare, cu caracter 
obligatoriu și executoriu referitoare la 
condițiile de concurență echitabile, ținând 
cont de dimensiune, apropierea geografică, 
interdependența economică și conexitate, 
integrarea piețelor, precum și de încheierea 
unui acord bilateral privind pescuitul, ca 
parte integrantă a parteneriatului; afirmă 
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din nou că nu se poate încheia niciun acord 
comercial între UE și Regatul Unit dacă 
acesta nu include un acord complet, 
sustenabil, echilibrat și pe termen lung în 
domeniul pescuitului, care să mențină în 
continuare accesul actual în condiții 
optime la ape, la resurse și la piețe în 
conformitate cu principiile politicii 
comune în domeniul pescuitului (PCP), și 
care să fie adoptat înainte de sfârșitul 
perioadei de tranziție;

din nou că nu se poate încheia niciun acord 
comercial între UE și Regatul Unit dacă 
acesta nu include un acord complet, 
sustenabil, echilibrat și pe termen lung în 
domeniul pescuitului, prin menținerea 
accesului actual reciproc la ape și resurse 
piscicole, cu scopul de a menține piețele, 
resursele și activitățile de pescuit 
existente, care să fie adoptat înainte de 
sfârșitul perioadei de tranziție;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/23

Amendamentul 23
Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Roman Haider, Thierry Mariani, Jérôme 
Rivière, Gilles Lebreton
în numele Grupului ID

Raport A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Recomandarea Parlamentului European privind negocierile pentru un nou parteneriat cu 
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
(2020/2023(INI))

Propunere de recomandare
Punctul 32 a (nou)

Propunerea de recomandare Amendamentul

32a. subliniază că condițiile prealabile 
și prerogativele pe care Comisia i le 
solicită Regatului Unit sunt mult mai 
semnificative decât cele impuse în trecut 
altor țări partenere în contextul încheierii 
de acorduri comerciale; constată cu 
profund regret faptul că Comisia dorește, 
abordând o atitudine represivă, să îi 
impună Regatului Unit cerințe mai stricte, 
cum ar fi integrarea legislației UE, pe 
care nu le-a impus niciodată în cele mai 
recente acorduri comerciale semnate cu 
Canada, Vietnam sau Singapore;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/24

Amendamentul 24
Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Roman Haider, Thierry Mariani, Jérôme 
Rivière, Gilles Lebreton
în numele Grupului ID

Raport A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Recomandarea Parlamentului European privind negocierile pentru un nou parteneriat cu 
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
(2020/2023(INI))

Propunere de recomandare
Punctul 35

Propunerea de recomandare Amendamentul

35. reamintește că angajamentul comun 
continuu față de obiectivul de a nu impune 
contingente și taxe vamale pentru relația 
comercială rămâne o condiție esențială 
pentru încheierea unui acord care să 
respecte termenul extrem de scurt pe care l-
a impus chiar Regatul Unit pentru aceste 
negocieri, cu atât mai mult cu cât 
experiența anterioară a demonstrat în mod 
clar că o negociere în funcție de liniile 
tarifare ar putea dura câțiva ani; își exprimă 
îngrijorarea cu privire la intenția 
guvernului britanic de a renunța la acest 
obiectiv; subliniază că produsele agricole 
ar fi, probabil, afectate cel mai mult, având 
în vedere că, în acordurile de liber schimb, 
liniile tarifare care mențin taxe vamale 
privesc, de obicei, acest sector; reiterează, 
în această privință, că, indiferent dacă se 
renunță la 100 % sau mai puțin din liniile 
tarifare, acest lucru nu va modifica cererea 
UE de a asigura condiții de concurență 
echitabile și robuste; reiterează că 
dispozițiile privind condițiile de concurență 
echitabile trebuie să mențină în timp 
standardele de mediu, sociale și în materie 
de ocupare a forței de muncă la nivelurile 
actuale ridicate, bazându-se pe standardele 
adecvate și relevante ale Uniunii și de la 
nivel internațional și incluzând mecanisme 

35. reamintește că angajamentul comun 
continuu față de obiectivul de a nu impune 
contingente și taxe vamale pentru relația 
comercială rămâne o condiție esențială 
pentru încheierea unui acord care să 
respecte termenul extrem de scurt pe care l-
a impus chiar Regatul Unit pentru aceste 
negocieri, cu atât mai mult cu cât 
experiența anterioară a demonstrat în mod 
clar că o negociere în funcție de liniile 
tarifare ar putea dura câțiva ani; își exprimă 
îngrijorarea cu privire la intenția 
guvernului britanic de a renunța la acest 
obiectiv; subliniază că produsele agricole și 
indicațiile geografice (IG) aplicate 
produselor agricole, alimentelor sau 
băuturilor originare din UE ar fi, 
probabil, afectate cel mai mult, având în 
vedere că, în acordurile de liber schimb, 
liniile tarifare care mențin taxe vamale 
privesc, de obicei, acest sector; reiterează, 
în această privință, că, indiferent dacă se 
renunță la 100 % sau mai puțin din liniile 
tarifare, acest lucru nu va modifica cererea 
UE de a asigura condiții de concurență 
echitabile și robuste; reiterează că 
dispozițiile privind condițiile de concurență 
echitabile trebuie să mențină în timp 
standardele de mediu, sociale și în materie 
de ocupare a forței de muncă la nivelurile 
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corespunzătoare pentru a asigura punerea 
efectivă în aplicare la nivel național, și să 
includă un cadru solid și cuprinzător pentru 
a controla concurența și ajutoarele de stat, 
împiedicând denaturarea nejustificată a 
comerțului și a concurenței, în loc de a 
evoca numai subvențiile, astfel cum face, 
din nefericire, Regatul Unit;

actuale ridicate, bazându-se pe standardele 
adecvate și relevante ale Uniunii și de la 
nivel internațional și incluzând mecanisme 
corespunzătoare pentru a asigura punerea 
efectivă în aplicare la nivel național, și să 
includă un cadru solid și cuprinzător pentru 
a controla concurența și ajutoarele de stat, 
împiedicând denaturarea nejustificată a 
comerțului și a concurenței, în loc de a 
evoca numai subvențiile, astfel cum face, 
din nefericire, Regatul Unit;

Or. en


