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BG Единство в многообразието BG

16.6.2020 A9-0117/25

Изменение 25
Кристоф Ханзен, Дейвид Макалистър
от името на групата PPE
Кати Пири, Педру Силва Перейра, Бернд Ланге, Паоло Де Кастро
от името на групата S&D
Натали Лоазо, Лише Схренемахер
от името на групата Renew
Хейди Хаутала, Сергей Лагодински
от името на групата Verts/ALE

Доклад A9-0117/2020
Кати Пири, Кристоф Ханзен
Препоръка на Европейския парламент относно преговорите за ново партньорство с 
Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия
(2020/2023(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 17

Предложение за резолюция Изменение

17. припомня, че член 132 от 
Споразумението за оттегляне предвижда 
възможност Съвместният комитет да 
приеме решение за удължаване на 
преходния период след 31 декември 
2020 г.;

17. припомня, че член 132 от 
Споразумението за оттегляне предвижда 
възможност Съвместният комитет да 
приеме до 30 юни 2020 г. решение за 
удължаване на преходния период след 
31 декември 2020 г.; потвърждава 
решението на Обединеното кралство, 
оповестено след заседанието на 
съвместния комитет от 12 юни 
2020 г., да не разглежда 
възможността за удължаване на 
преходния период; подчертава, че ЕС 
оставя възможността за такова 
удължаване отворена;
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16.6.2020 A9-0117/26

Изменение 26
Кристоф Ханзен, Дейвид Макалистър
от името на групата PPE
Кати Пири, Педру Силва Перейра, Бернд Ланге, Паоло Де Кастро
от името на групата S&D
Натали Лоазо, Лише Схренемахер
от името на групата Renew
Хейди Хаутала, Сергей Лагодински
от името на групата Verts/ALE

Доклад A9-0117/2020
Кати Пири, Кристоф Ханзен
Препоръка на Европейския парламент относно преговорите за ново партньорство с 
Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия
(2020/2023(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 20

Предложение за резолюция Изменение

20. припомня, че в Споразумението 
за оттегляне се предвижда реципрочна 
защита на гражданите на Съюза и на 
Обединеното кралство, както и на 
членовете на техните семейства, на 
които следва да бъде предоставена 
цялата необходима информация във 
връзка с техните права и процедурите, 
които трябва да следват, за да 
продължат да живеят, работят и пътуват 
във или до страната им на пребиваване; 
припомня, че гражданите, засегнати от 
оттеглянето на Обединеното кралство, 
разчитат на своевременна и надеждна 
информация относно своите права и 
статут, и настоятелно призовава както 
държавите членки, така и Обединеното 
кралство да дадат приоритет на този 
въпрос;

20. припомня, че в Споразумението 
за оттегляне се предвижда реципрочна 
защита на гражданите на Съюза и на 
Обединеното кралство, както и на 
членовете на техните семейства, на 
които следва да бъде предоставена 
цялата необходима информация във 
връзка с техните права и процедурите, 
които трябва да следват, за да 
продължат да живеят, работят и пътуват 
във или до страната им на пребиваване; 
припомня, че гражданите, засегнати от 
оттеглянето на Обединеното кралство, 
разчитат на своевременна и надеждна 
информация относно своите права и 
статут, и настоятелно призовава както 
държавите членки, така и Обединеното 
кралство да дадат приоритет на този 
въпрос; в съответствие със 
Споразумението за оттегляне, 
настоятелно призовава държавите 
членки изцяло да зачитат и 
защитават правата на гражданите 
на Обединеното кралство, живеещи в 
ЕС, да им предоставят цялата 
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необходима информация и да им 
гарантират правна сигурност по 
отношение на положението и 
правата им, включително ако 
режимът им на пребиваване е 
конститутивен или декларативен;
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16.6.2020 A9-0117/27

Изменение 27
Кристоф Ханзен, Дейвид Макалистър
от името на групата PPE
Кати Пири, Педру Силва Перейра, Бернд Ланге, Паоло Де Кастро
от името на групата S&D
Натали Лоазо, Лише Схренемахер
от името на групата Renew
Хейди Хаутала, Сергей Лагодински
от името на групата Verts/ALE

Доклад A9-0117/2020
Кати Пири, Кристоф Ханзен
Препоръка на Европейския парламент относно преговорите за ново партньорство с 
Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия
(2020/2023(INI))

Предложение за резолюция
Съображение Й

Предложение за резолюция Изменение

Й. като има предвид, че ЕС и 
Обединеното кралство се договориха в 
Политическата декларация през юни 
2020 г. да се проведе среща на високо 
равнище, за да се направи преглед на 
напредъка с цел съгласуване на 
действията за постигане на по-
нататъшно развитие в преговорите 
относно техните бъдещи отношения;

Й. като има предвид, че ЕС и 
Обединеното кралство се договориха в 
Политическата декларация през юни 
2020 г. да се проведе среща на високо 
равнище, за да се направи преглед на 
напредъка с цел съгласуване на 
действията за постигане на по-
нататъшно развитие в преговорите 
относно техните бъдещи отношения; 
като има предвид, че в края на 
срещата на високо равнище на 15 юни 
2020 г. двете страни направиха 
съвместно изявление, в което се 
отбелязва, наред с другото, че е 
необходим нов импулс;

Or. en


