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16.6.2020 A9-0117/25

Pozměňovací návrh 25
Christophe Hansen, David McAllister
za skupinu PPE
Kati Piri, Pedro Silva Pereira, Bernd Lange, Paolo De Castro
za skupinu S&D
Nathalie Loiseau, Liesje Schreinemacher
za skupinu Renew
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Doporučení Evropského parlamentu pro jednání o novém partnerství se Spojeným 
královstvím Velké Británie a Severního Irska
(2020/2023(INI))

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. připomíná, že podle článku 132 
dohody o vystoupení existuje možnost, aby 
smíšený výbor rozhodl o prodloužení 
přechodného období po 31. prosinci 2020;

17. připomíná, že podle článku 132 
dohody o vystoupení existuje možnost, aby 
smíšený výbor do 3. června 2020 rozhodl o 
prodloužení přechodného období po 31. 
prosinci 2020; bere na vědomí rozhodnutí 
Spojeného království, které přijalo po 
schůzi smíšeného výboru dne 12. června 
2020, a sice že nehodlá přechodné období 
prodloužit; zdůrazňuje, že EU možnost 
prodloužení stále ponechává otevřenou;
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16.6.2020 A9-0117/26

Pozměňovací návrh 26
Christophe Hansen, David McAllister
za skupinu PPE
Kati Piri, Pedro Silva Pereira, Bernd Lange, Paolo De Castro
za skupinu S&D
Nathalie Loiseau, Liesje Schreinemacher
za skupinu Renew
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Doporučení Evropského parlamentu pro jednání o novém partnerství se Spojeným 
královstvím Velké Británie a Severního Irska
(2020/2023(INI))

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. připomíná, že dohoda o vystoupení 
umožňuje reciproční ochranu občanů EU a 
Spojeného království, včetně jejich 
rodinných příslušníků, a že by těmto 
občanům měly být poskytovány veškeré 
nezbytné informace týkající se jejich práv 
a kroků, které musí učinit, aby mohli 
nadále žít a pracovat v zemi pobytu nebo 
do ní a v rámci ní cestovat; připomíná, že 
občané, na něž má vystoupení Spojeného 
království z EU dopad, se spoléhají na 
včasné a spolehlivé informace o svých 
právech a statusu, a naléhavě žádá členské 
státy i Spojené království, aby otázku 
poskytování těchto informací považovaly 
za prioritní;

20. připomíná, že dohoda o vystoupení 
umožňuje reciproční ochranu občanů EU a 
Spojeného království, včetně jejich 
rodinných příslušníků, a že by těmto 
občanům měly být poskytovány veškeré 
nezbytné informace týkající se jejich práv 
a kroků, které musí učinit, aby mohli 
nadále žít a pracovat v zemi pobytu nebo 
do ní a v rámci ní cestovat; připomíná, že 
občané, na něž má vystoupení Spojeného 
království z EU dopad, se spoléhají na 
včasné a spolehlivé informace o svých 
právech a statusu, a naléhavě žádá členské 
státy i Spojené království, aby otázku 
poskytování těchto informací považovaly 
za prioritní; naléhavě žádá členské státy, 
aby plně dodržovaly a chránily práva 
občanů Spojeného království žijících v EU 
vyplývající z dohody o vystoupení a aby 
jim poskytly veškeré informace, které 
potřebují, a zajistily právní jistotu, pokud 
jde o jejich situaci a práva, včetně 
informací o tom, zda v otázce pobytu 
uplatňují konstitutivní, nebo deklaratorní 
režim; 
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16.6.2020 A9-0117/27

Pozměňovací návrh 27
Christophe Hansen, David McAllister
za skupinu PPE
Kati Piri, Pedro Silva Pereira, Bernd Lange, Paolo De Castro
za skupinu S&D
Nathalie Loiseau, Liesje Schreinemacher
za skupinu Renew
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Doporučení Evropského parlamentu pro jednání o novém partnerství se Spojeným 
královstvím Velké Británie a Severního Irska
(2020/2023(INI))

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že EU a Spojené 
království se v politickém prohlášení 
dohodly na tom, že v červnu 2020 
proběhne setkání na vysoké úrovni, na 
němž bude projednán dosavadní pokrok s 
cílem dohodnout se na dalším postupu při 
jednáních o vzájemných budoucích 
vztazích;

J. vzhledem k tomu, že EU a Spojené 
království se v politickém prohlášení 
dohodly na tom, že v červnu 2020 
proběhne setkání na vysoké úrovni, na 
němž bude projednán dosavadní pokrok s 
cílem dohodnout se na dalším postupu při 
jednáních o vzájemných budoucích 
vztazích; vzhledem k tomu, že na závěr 
schůzky na vysoké úrovni konané dne 15. 
června 2020 obě strany vydaly společné 
prohlášení, v němž mimo jiné uvedly, že je 
třeba dát jednáním nový impuls;
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