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Grozījums Nr. 25
Christophe Hansen, David McAllister
PPE grupas vārdā
Kati Piri, Pedro Silva Pereira, Bernd Lange, Paolo De Castro
S&D grupas vārdā
Nathalie Loiseau, Liesje Schreinemacher
grupas "Renew" vārdā
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Eiropas Parlamenta ieteikumi sarunām par jaunu partnerību ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas 
Apvienoto Karalisti
(2020/2023(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. atgādina, ka Izstāšanās līguma 132. 
pantā ir paredzēta iespēja Apvienotajai 
komitejai pieņemt lēmumu par pārejas 
perioda pagarināšanu pēc 2020. gada 31. 
decembra;

17. atgādina, ka Izstāšanās līguma 132. 
pantā ir paredzēta iespēja Apvienotajai 
komitejai līdz 2020. gada 30. jūnijam 
pieņemt lēmumu par pārejas perioda 
pagarināšanu pēc 2020. gada 31. decembra; 
atzīst Apvienotās Karalistes lēmumu — 
pēc Apvienotās komitejas 2020. gada 
12. jūnija sanāksmes — neapsvērt pārejas 
perioda pagarināšanu; uzsver, ka ES 
joprojām ir gatava šādai pagarināšanai;
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Grozījums Nr. 26
Christophe Hansen, David McAllister
PPE grupas vārdā
Kati Piri, Pedro Silva Pereira, Bernd Lange, Paolo De Castro
S&D grupas vārdā
Nathalie Loiseau, Liesje Schreinemacher
grupas "Renew" vārdā
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Eiropas Parlamenta ieteikumi sarunām par jaunu partnerību ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas 
Apvienoto Karalisti
(2020/2023(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. atgādina, ka Izstāšanās līgums 
paredz savstarpēju aizsardzību ES un AK 
pilsoņiem, ieskaitot viņu ģimenes locekļus, 
aizsardzība, un lai viņiem tiktu sniegta visa 
nepieciešamā informācija par viņu tiesībām 
un procedūrām, kas jāievēro, lai viņi varētu 
turpināt dzīvot, strādāt un ceļot savā 
dzīvesvietas valstī vai uz to; atgādina, ka 
pilsoņi, kurus skar Apvienotās Karalistes 
izstāšanās, sagaida savlaicīgu un uzticamu 
informāciju par savām tiesībām un statusu, 
un mudina dalībvalstis un Apvienoto 
Karalisti piešķirt prioritāti šim jautājumam;

20. atgādina, ka Izstāšanās līgums 
paredz savstarpēju aizsardzību ES un AK 
pilsoņiem, ieskaitot viņu ģimenes locekļus, 
aizsardzība, un lai viņiem tiktu sniegta visa 
nepieciešamā informācija par viņu tiesībām 
un procedūrām, kas jāievēro, lai viņi varētu 
turpināt dzīvot, strādāt un ceļot savā 
dzīvesvietas valstī vai uz to; atgādina, ka 
pilsoņi, kurus skar Apvienotās Karalistes 
izstāšanās, sagaida savlaicīgu un uzticamu 
informāciju par savām tiesībām un statusu, 
un mudina dalībvalstis un Apvienoto 
Karalisti piešķirt prioritāti šim jautājumam; 
mudina dalībvalstis pilnībā ievērot un 
aizsargāt ES dzīvojošo Apvienotās 
Karalistes pilsoņu tiesības saskaņā ar 
Izstāšanās līgumu un sniegt viņiem visu 
nepieciešamo informāciju un juridisko 
noteiktību par viņu situāciju un tiesībām, 
tostarp, vai tās īsteno konstitutīvu vai 
deklaratīvu uzturēšanās shēmu;

Or. en
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Grozījums Nr. 27
Christophe Hansen, David McAllister
PPE grupas vārdā
Kati Piri, Pedro Silva Pereira, Bernd Lange, Paolo De Castro
S&D grupas vārdā
Nathalie Loiseau, Liesje Schreinemacher
grupas "Renew" vārdā
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Eiropas Parlamenta ieteikumi sarunām par jaunu partnerību ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas 
Apvienoto Karalisti
(2020/2023(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
J apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J. tā kā ES un Apvienotā Karaliste 
Politiskajā deklarācijā vienojās rīkot augsta 
līmeņa sanāksmi 2020. gada jūnijā, lai 
izvērtētu panākto progresu ar mērķi 
vienoties par rīcību, kas nepieciešama, lai 
virzītu uz priekšu sarunas par to 
turpmākajām attiecībām;

J. tā kā ES un Apvienotā Karaliste 
Politiskajā deklarācijā vienojās rīkot augsta 
līmeņa sanāksmi 2020. gada jūnijā, lai 
izvērtētu panākto progresu ar mērķi 
vienoties par rīcību, kas nepieciešama, lai 
virzītu uz priekšu sarunas par to 
turpmākajām attiecībām; tā kā 2020. gada 
15. jūnija augsta līmeņa sanāksmes 
beigās abas puses nāca klajā ar kopīgu 
paziņojumu, inter alia norādot, ka ir 
vajadzīgs jauns impulss;

Or. en


