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16.6.2020 A9-0117/17

Ändringsförslag 17
Gunnar Beck, Markus Buchheit, Roman Haider, Laura Huhtasaari, Gilles Lebreton
för ID-gruppen

Betänkande A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Rekommendationer om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket 
Storbritannien och Nordirland
(2020/2023(INI))

Förslag till rekommendation
Punkt 71

Förslag till rekommendation Ändringsförslag

71. Europaparlamentet beklagar att 
Förenade kungariket beslutat att principen 
om fri rörlighet för personer mellan EU 
och Förenade kungariket inte längre 
kommer att tillämpas efter 
övergångsperioden. Parlamentet betonar 
att det framtida partnerskapet måste 
innehålla långtgående bestämmelser om 
den fria rörligheten för personer, med 
utgångspunkt i full ömsesidighet och 
icke‑diskriminering avseende de olika 
medlemsstaterna. Parlamentet vidhåller 
att Förenade kungarikets tillträde till den 
inre marknaden måste stå i proportion till 
de åtaganden som görs för att underlätta 
rörligheten för personer. Parlamentet 
betonar att systemet för gränspassage inte 
får skapa betungande administrativa eller 
ekonomiska hinder.

71. Europaparlamentet noterar att 
Förenade kungariket beslutat att principen 
om fri rörlighet för personer mellan EU 
och Förenade kungariket inte längre 
kommer att tillämpas efter 
övergångsperioden. Parlamentet påminner 
om att migrationspolitiken hör till 
Förenade kungarikets nyligen återställda 
politiska suveränitet.

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/18

Ändringsförslag 18
Gunnar Beck, Markus Buchheit, Roman Haider, Laura Huhtasaari, Gilles Lebreton
för ID-gruppen

Betänkande A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Rekommendationer om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket 
Storbritannien och Nordirland
(2020/2023(INI))

Förslag till rekommendation
Punkt 91

Förslag till rekommendation Ändringsförslag

91. Europaparlamentet insisterar på att 
Förenade kungariket inte kan välja vilka 
delar av EU:s regelverk på asyl- och 
migrationsområdet som landet vill 
behålla.

91. Europaparlamentet insisterar på att 
EU tar vederbörlig hänsyn till 
Förenade kungarikets suveräna beslut 
som rör asyl- och migrationspolitiken.

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/19

Ändringsförslag 19
Gunnar Beck, Markus Buchheit, Roman Haider, Laura Huhtasaari, 
Marco Campomenosi, Gilles Lebreton
för ID-gruppen

Betänkande A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Rekommendationer om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket 
Storbritannien och Nordirland
(2020/2023(INI))

Förslag till rekommendation
Skäl F

Förslag till rekommendation Ändringsförslag

F. Det framtida avtalet bör införlivas 
i en övergripande styrningsram, och 
Europeiska unionens domstol bör vara det 
enda organ som ansvarar för tolkningen 
av EU-rätten.

F. Det är inte lämpligt att be länder – 
än mindre ett tredjeland som 
Förenade kungariket, som nu är suveränt 
– att underkasta sig en domstol som 
Europeiska unionens domstol (EU-
domstolen), något som till och med den 
högsta domstolen i en av EU-
medlemsstaterna, nämligen Tysklands 
Bundesverfassungsgericht, kritiserade i 
sin nyligen avkunnade dom avseende 
ECB för att vara benägen att ”motsäga” 
dess eget metodologiska tillvägagångssätt 
när det passar, för att inte respektera den 
fördragsbaserade principen om tilldelade 
befogenheter, och att åsidosätta dess egen 
rättspraxis nästan på eget bevåg.

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/20

Ändringsförslag 20
Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Roman Haider, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Gilles Lebreton
för ID-gruppen

Betänkande A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Rekommendationer om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket 
Storbritannien och Nordirland
(2020/2023(INI))

Förslag till rekommendation
Punkt 3a (ny)

Förslag till rekommendation Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet noterar med 
stor oro att kommissionens inställning till 
förhandlingsprocessen äventyrar de 
europeiska företagens intressen, eftersom 
den har en partisk önskan att straffa 
Förenade kungariket för landets suveräna 
val att lämna Europeiska unionen i stället 
för att styras av den europeiska 
marknadens, de europeiska exportörernas 
och investerarnas intressen och EU-
medlemsstaternas globala ekonomiska 
intressen.

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/21

Ändringsförslag 21
Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Roman Haider, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Gilles Lebreton
för ID-gruppen

Betänkande A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Rekommendationer om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket 
Storbritannien och Nordirland
(2020/2023(INI))

Förslag till rekommendation
Punkt 31a (ny)

Förslag till rekommendation Ändringsförslag

31a. Europaparlamentet betonar att 
Förenade kungariket är en viktig 
ekonomisk partner för EU:s 
medlemsstater. Parlamentet påpekar att 
många EU-medlemsstater är 
nettoexportörer till Förenade kungariket 
och att en prioritet bör vara att hitta en 
lösning som är tillfredsställande för alla 
parter för att se till att EU-exportörers och 
EU-investerares intressen respekteras och 
skyddas. Parlamentet understryker vikten 
av och fördelarna med marknadernas 
integration samt den geografiska 
närheten som resulterar i bättre 
marknadstillträde för små och medelstora 
företag, lägre kostnader och mindre 
miljöpåverkan från varutransporter.

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/22

Ändringsförslag 22
Markus Buchheit, Marco Campomenosi, France Jamet, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Gilles Lebreton
för ID-gruppen

Betänkande A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Rekommendationer om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket 
Storbritannien och Nordirland
(2020/2023(INI))

Förslag till rekommendation
Punkt 32

Förslag till rekommendation Ändringsförslag

32. Europaparlamentet noterar att 
Förenade kungariket har valt att bygga sitt 
framtida ekonomiska partnerskap och 
handelspartnerskap med EU på grundval av 
ett ”omfattande frihandelsavtal”, enligt vad 
som fastställs i dokumentet The Future 
Relationship with the EU – the UK’s 
Approach to Negotiations som Förenade 
kungarikets regering publicerade den 27 
februari 2020. Parlamentet framhåller att 
det visserligen är positivt inställt till att EU 
på ett konstruktivt sätt förhandlar fram ett 
välavvägt, ambitiöst och omfattande 
frihandelsavtal med Förenade kungariket, 
men att ett frihandelsavtal genom sin natur 
aldrig kommer att vara lika med 
”friktionsfri” handel. Parlamentet delar 
ståndpunkten i det förhandlingsdirektiv 
som har antagits gemensamt av de 27 
medlemsstaterna, vilket innebär att 
räckvidden och ambitionsnivån för ett 
frihandelsavtal som EU skulle gå med på är 
villkorad och måste vara direkt kopplad till 
att Förenade kungariket samtycker dels till 
omfattande, bindande och verkställbara 
bestämmelser om lika konkurrensvillkor, 
detta med tanke på marknadernas storlek, 
geografiska närhet, integration, ömsesidiga 
ekonomiska beroende och ekonomiska 
sammanlänkning, dels till ingåendet av ett 

32. Europaparlamentet noterar att 
Förenade kungariket har valt att bygga sitt 
framtida ekonomiska partnerskap och 
handelspartnerskap med EU på grundval av 
ett ”omfattande frihandelsavtal”, enligt vad 
som fastställs i dokumentet The Future 
Relationship with the EU – the UK’s 
Approach to Negotiations som Förenade 
kungarikets regering publicerade den 27 
februari 2020. Parlamentet framhåller att 
det visserligen är positivt inställt till att EU 
på ett konstruktivt sätt förhandlar fram ett 
välavvägt, ambitiöst och omfattande 
frihandelsavtal med Förenade kungariket, 
men att ett frihandelsavtal genom sin natur 
aldrig kommer att vara lika med 
”friktionsfri” handel. Parlamentet delar 
ståndpunkten i det förhandlingsdirektiv 
som har antagits gemensamt av de 27 
medlemsstaterna, vilket innebär att 
räckvidden och ambitionsnivån för ett 
frihandelsavtal som EU skulle gå med på är 
villkorad och måste vara direkt kopplad till 
att Förenade kungariket samtycker dels till 
omfattande, bindande och verkställbara 
bestämmelser om lika konkurrensvillkor, 
detta med tanke på marknadernas storlek, 
geografiska närhet, integration, ömsesidiga 
ekonomiska beroende och ekonomiska 
sammanlänkning, dels till ingåendet av ett 
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bilateralt fiskeavtal som en integrerad del 
av partnerskapet. Parlamentet bekräftar att 
inget övergripande avtal kan ingås mellan 
EU och Förenade kungariket om det inte 
innehåller ett fullständigt, hållbart, 
balanserat och långsiktigt fiskeavtal som 
upprätthåller fortsatt befintligt tillträde, 
under optimala förhållanden, till de 
berörda parternas vatten, resurser och 
marknader, samt är i enlighet med 
principerna i den gemensamma 
fiskeripolitiken och antas före slutet av 
övergångsperioden.

bilateralt fiskeavtal som en integrerad del 
av partnerskapet. Parlamentet bekräftar att 
inget övergripande avtal kan ingås mellan 
EU och Förenade kungariket om det inte 
innehåller ett fullständigt, hållbart, 
balanserat och långsiktigt fiskeavtal, som 
upprätthåller befintligt ömsesidigt tillträde 
till de berörda parternas vatten och 
fiskeresurser i syfte att upprätthålla 
befintliga fiskeaktiviteter, resurser och 
marknader och som antas före slutet av 
övergångsperioden.

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/23

Ändringsförslag 23
Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Roman Haider, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Gilles Lebreton
för ID-gruppen

Betänkande A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Rekommendationer om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket 
Storbritannien och Nordirland
(2020/2023(INI))

Förslag till rekommendation
Punkt 32a (ny)

Förslag till rekommendation Ändringsförslag

32a. Europaparlamentet betonar att de 
förhandsvillkor och prerogativ som 
kommissionen kräver av 
Förenade kungariket är mycket hårdare 
än de som tidigare krävts av andra 
partnerländer vid ingående av 
handelsavtal. Parlamentet beklagar djupt 
att kommissionen som en bestraffande 
åtgärd vill införa strängare krav för 
Förenade kungariket, i form av t.ex. 
införlivande av EU-lagstiftning, eftersom 
den aldrig krävt något sådant i de senaste 
handelsavtal som ingåtts med Kanada, 
Vietnam eller Singapore.

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/24

Ändringsförslag 24
Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Roman Haider, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Gilles Lebreton
för ID-gruppen

Betänkande A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Rekommendationer om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket 
Storbritannien och Nordirland
(2020/2023(INI))

Förslag till rekommendation
Punkt 35

Förslag till rekommendation Ändringsförslag

35. Europaparlamentet påminner om att 
ett fortsatt engagemang för ett mål utan 
tullar och kvoter för handelsförbindelserna 
är och förblir ett viktigt villkor för att 
avtalet ska kunna ingås i tid inom den 
ytterst snäva tidsram som Förenade 
kungariket självt har påtvingat dessa 
förhandlingar, i synnerhet eftersom tidigare 
erfarenheter tydligt har visat att en 
förhandling tullpost för tullpost skulle 
kunna ta flera år. Parlamentet uttrycker sin 
oro över den brittiska regeringens avsikt att 
röra sig bort ifrån detta mål. Parlamentet 
betonar att jordbruksprodukter förmodligen 
skulle drabbas hårdast eftersom 
frihandelsavtal som innehåller tullposter 
med tariffer oftast drabbar denna bransch. 
Parlamentet upprepar i detta avseende att 
oberoende av om samtliga eller färre 
tullposter stryks kommer detta inte att 
ändra EU:s krav på kraftfulla betingelser 
för lika villkor. Parlamentet upprepar att 
bestämmelserna om lika villkor måste 
bibehålla de miljömässiga, sociala och 
sysselsättningsmässiga standarderna på 
samma höga nivå över tid, att de måste 
grunda sig på lämpliga och relevanta EU-
standarder och internationella standarder 
och inbegripa lämpliga mekanismer för att 
säkerställa ett effektivt genomförande inom 

35. Europaparlamentet påminner om att 
ett fortsatt engagemang för ett mål utan 
tullar och kvoter för handelsförbindelserna 
är och förblir ett viktigt villkor för att 
avtalet ska kunna ingås i tid inom den 
ytterst snäva tidsram som Förenade 
kungariket självt har påtvingat dessa 
förhandlingar, i synnerhet eftersom tidigare 
erfarenheter tydligt har visat att en 
förhandling tullpost för tullpost skulle 
kunna ta flera år. Parlamentet uttrycker sin 
oro över den brittiska regeringens avsikt att 
röra sig bort ifrån detta mål. Parlamentet 
betonar att jordbruksprodukter och 
geografiska beteckningar som gäller för 
jordbruksprodukter, livsmedel eller 
drycker med ursprung i EU förmodligen 
skulle drabbas hårdast eftersom 
frihandelsavtal som innehåller tullposter 
med tariffer oftast drabbar denna bransch. 
Parlamentet upprepar i detta avseende att 
oberoende av om samtliga eller färre 
tullposter stryks kommer detta inte att 
ändra EU:s krav på kraftfulla betingelser 
för lika villkor. Parlamentet upprepar att 
bestämmelserna om lika villkor måste 
bibehålla de miljömässiga, sociala och 
sysselsättningsmässiga standarderna på 
samma höga nivå över tid, att de måste 
grunda sig på lämpliga och relevanta EU-
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landet, samt att de även måste inbegripa en 
kraftfull och omfattande ram för kontroll 
av konkurrens och statligt stöd som 
förhindrar en otillbörlig snedvridning av 
handel och konkurrens, i stället för att 
endast hänvisa till subventioner såsom 
Förenade kungariket tyvärr gör.

standarder och internationella standarder 
och inbegripa lämpliga mekanismer för att 
säkerställa ett effektivt genomförande inom 
landet, samt att de även måste inbegripa en 
kraftfull och omfattande ram för kontroll 
av konkurrens och statligt stöd som 
förhindrar en otillbörlig snedvridning av 
handel och konkurrens, i stället för att 
endast hänvisa till subventioner såsom 
Förenade kungariket tyvärr gör.

Or. en


