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

Sprawozdanie A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Zalecenie Parlamentu Europejskiego dotyczące negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze 
Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
(2020/2023(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. przypomina, że art. 132 umowy o 
wystąpieniu przewiduje możliwość 
przyjęcia przez Wspólny Komitet decyzji 
przedłużającej okres przejściowy po 31 
grudnia 2020 r.;

17. przypomina, że art. 132 umowy o 
wystąpieniu przewiduje możliwość 
przyjęcia przez Wspólny Komitet do dnia 
30 czerwca 2020 r. decyzji przedłużającej 
okres przejściowy po 31 grudnia 2020 r.; 
przyjmuje do wiadomości decyzję 
Zjednoczonego Królestwa, podjętą po 
posiedzeniu Wspólnego Komitetu w dniu 
12 czerwca 2020 r., o niebraniu pod 
uwagę przedłużenia okresu przejściowego; 
podkreśla, że UE pozostaje otwarta na 
takie rozszerzenie;
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Poprawka 26
Christophe Hansen, David McAllister
w imieniu grupy PPE
Kati Piri, Pedro Silva Pereira, Bernd Lange, Paolo De Castro
w imieniu grupy S&D
Nathalie Loiseau, Liesje Schreinemacher
w imieniu grupy Renew
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
w imieniu grupy Verts/ALE

Sprawozdanie A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Zalecenie Parlamentu Europejskiego dotyczące negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze 
Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
(2020/2023(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. przypomina, że umowa o 
wystąpieniu przewiduje wzajemną ochronę 
obywateli UE i Zjednoczonego Królestwa, 
łącznie z członkami ich rodzin, i że 
powinni oni otrzymać wszystkie niezbędne 
informacje dotyczące przysługujących im 
praw i procedur, których należy 
przestrzegać, aby móc nadal mieszkać i 
pracować w kraju pobytu lub podróżować 
do niego; przypomina, że obywatele 
dotknięci skutkami wystąpienia 
Zjednoczonego Królestwa liczą na 
otrzymanie terminowych i wiarygodnych 
informacji dotyczących ich praw i statusu, i 
wzywa zarówno państwa członkowskie, 
jak i Zjednoczone Królestwo do nadania tej 
kwestii priorytetowego znaczenia;

20. przypomina, że umowa o 
wystąpieniu przewiduje wzajemną ochronę 
obywateli UE i Zjednoczonego Królestwa, 
łącznie z członkami ich rodzin, i że 
powinni oni otrzymać wszystkie niezbędne 
informacje dotyczące przysługujących im 
praw i procedur, których należy 
przestrzegać, aby móc nadal mieszkać i 
pracować w kraju pobytu lub podróżować 
do niego; przypomina, że obywatele 
dotknięci skutkami wystąpienia 
Zjednoczonego Królestwa liczą na 
otrzymanie terminowych i wiarygodnych 
informacji dotyczących ich praw i statusu, i 
wzywa zarówno państwa członkowskie, 
jak i Zjednoczone Królestwo do nadania tej 
kwestii priorytetowego znaczenia; wzywa 
państwa członkowskie do pełnego 
poszanowania i ochrony praw obywateli 
Zjednoczonego Królestwa mieszkających 
w UE na mocy umowy o wystąpieniu, do 
udzielania im wszelkich niezbędnych 
informacji i zagwarantowania pewności 
prawnej w odniesieniu do ich sytuacji i 
praw, w tym co do tego, czy korzystają z 
ułatwień pobytowych o charakterze 
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konstytutywnym czy deklaratywnym;
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Poprawka 27
Christophe Hansen, David McAllister
w imieniu grupy PPE
Kati Piri, Pedro Silva Pereira, Bernd Lange, Paolo De Castro
w imieniu grupy S&D
Nathalie Loiseau, Liesje Schreinemacher
w imieniu grupy Renew
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
w imieniu grupy Verts/ALE

Sprawozdanie A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Zalecenie Parlamentu Europejskiego dotyczące negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze 
Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
(2020/2023(INI))

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że w deklaracji 
politycznej UE i Zjednoczone Królestwo 
uzgodniły zorganizowanie spotkania na 
wysokim szczeblu w czerwcu 2020 r., aby 
podsumować postępy i uzgodnić działania, 
które przyczynią się do postępów w 
negocjacjach dotyczących przyszłych 
wzajemnych stosunków;

J. mając na uwadze, że w deklaracji 
politycznej UE i Zjednoczone Królestwo 
uzgodniły zorganizowanie spotkania na 
wysokim szczeblu w czerwcu 2020 r., aby 
podsumować postępy i uzgodnić działania, 
które przyczynią się do postępów w 
negocjacjach dotyczących przyszłych 
wzajemnych stosunków; mając na uwadze, 
że na zakończenie posiedzenia wysokiego 
szczebla w dniu 15 czerwca 2020 r. obie 
strony wydały wspólne oświadczenie, w 
którym stwierdziły m.in., że konieczny jest 
nowy impuls;
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