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

Raport A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Euroopa Parlamendi soovitus läbirääkimisteks uue partnerluse üle Suurbritannia ja Põhja-Iiri 
Ühendkuningriigiga
(2020/2023(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 17

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17. tuletab meelde, et 
väljaastumislepingu artiklis 132 on 
sätestatud võimalus, et ühiskomitee võib 
võtta vastu otsuse jätkata 
üleminekuperioodi ka pärast 31. detsembrit 
2020;

17. tuletab meelde, et 
väljaastumislepingu artiklis 132 on 
sätestatud võimalus, et ühiskomitee võib 
võtta 30. juuniks 2020 vastu otsuse jätkata 
üleminekuperioodi ka pärast 31. detsembrit 
2020; võtab teadmiseks pärast 
ühiskomitee 12. juuni 2020. aasta 
koosolekut tehtud Ühendkuningriigi 
otsuse mitte kaaluda üleminekuperioodi 
pikendamist; rõhutab, et EL jääb 
pikendamise suhtes avatuks;
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Muudatusettepanek 26
Christophe Hansen, David McAllister
fraktsiooni PPE nimel
Kati Piri, Pedro Silva Pereira, Bernd Lange, Paolo De Castro
fraktsiooni S&D nimel
Nathalie Loiseau, Liesje Schreinemacher
fraktsiooni Renew nimel
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Raport A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Euroopa Parlamendi soovitus läbirääkimisteks uue partnerluse üle Suurbritannia ja Põhja-Iiri 
Ühendkuningriigiga
(2020/2023(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 20

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20. tuletab meelde, et 
väljaastumislepinguga antakse vastastikku 
kaitse ELi ja Ühendkuningriigi kodanikele 
ja nende pereliikmetele, kellele tuleb anda 
kogu vajalik teave oma õiguste ja 
menetluste kohta, mis on vaja läbi teha, et 
jätkata oma elukohariigis elamist ja 
töötamist ning seal ja sinna reisimist; 
tuletab meelde, et kodanikud, keda 
Ühendkuningriigi väljaastumine puudutab, 
loodavad õigeaegsele ja usaldusväärsele 
teabele oma õiguste ja staatuse kohta, ning 
nõuab tungivalt, et nii liikmesriigid kui ka 
Ühendkuningriik käsitleksid seda teemat 
esmatähtsana;

20. tuletab meelde, et 
väljaastumislepinguga antakse vastastikku 
kaitse ELi ja Ühendkuningriigi kodanikele 
ja nende pereliikmetele, kellele tuleb anda 
kogu vajalik teave oma õiguste ja 
menetluste kohta, mis on vaja läbi teha, et 
jätkata oma elukohariigis elamist ja 
töötamist ning seal ja sinna reisimist; 
tuletab meelde, et kodanikud, keda 
Ühendkuningriigi väljaastumine puudutab, 
loodavad õigeaegsele ja usaldusväärsele 
teabele oma õiguste ja staatuse kohta, ning 
nõuab tungivalt, et nii liikmesriigid kui ka 
Ühendkuningriik käsitleksid seda teemat 
esmatähtsana; nõuab tungivalt, et 
liikmesriigid austaksid ja kaitseksid 
täielikult väljaastumislepingu alusel ELis 
elavate Ühendkuningriigi kodanike õigusi 
ning annaksid neile kogu vajaliku teabe 
ja õiguskindluse oma olukorra ja õiguste 
kohta, sealhulgas selle kohta, kas 
liikmesriik rakendab elanikustaatuse 
kohustusliku taotlemise või 
deklareerimise süsteemi;
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Muudatusettepanek 27
Christophe Hansen, David McAllister
fraktsiooni PPE nimel
Kati Piri, Pedro Silva Pereira, Bernd Lange, Paolo De Castro
fraktsiooni S&D nimel
Nathalie Loiseau, Liesje Schreinemacher
fraktsiooni Renew nimel
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Raport A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Euroopa Parlamendi soovitus läbirääkimisteks uue partnerluse üle Suurbritannia ja Põhja-Iiri 
Ühendkuningriigiga
(2020/2023(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus J

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

J. arvestades, et EL ja 
Ühendkuningriik leppisid poliitilises 
deklaratsioonis kokku, et korraldavad 
2020. aasta juunis kõrgetasemelise 
kohtumise, et teha kokkuvõte 
edusammudest ning leppida kokku 
edasised sammud läbirääkimiste 
pidamiseks oma tulevaste suhete üle;

J. arvestades, et EL ja 
Ühendkuningriik leppisid poliitilises 
deklaratsioonis kokku, et korraldavad 
2020. aasta juunis kõrgetasemelise 
kohtumise, et teha kokkuvõte 
edusammudest ning leppida kokku 
edasised sammud läbirääkimiste 
pidamiseks oma tulevaste suhete üle; 
arvestades, et 15. juunil 2020. aastal 
toimunud kõrgetasemelise kohtumise 
lõpus tegid pooled ühisavalduse, milles 
muu hulgas märgiti, et vaja on uut 
hoogu;

Or. en


