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

Raport A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Recomandarea Parlamentului European privind negocierile pentru un nou parteneriat cu 
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
(2020/2023(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. reamintește că articolul 132 din 
Acordul de retragere prevede posibilitatea 
ca Comitetul mixt să adopte o decizie de 
prelungire a perioadei de tranziție după 
data de 31 decembrie 2020;

17. reamintește că articolul 132 din 
Acordul de retragere prevede posibilitatea 
ca Comitetul mixt să adopte, până la 30 
iunie 2020, o decizie de prelungire a 
perioadei de tranziție după data de 31 
decembrie 2020; ia act de decizia 
Regatului Unit, în urma reuniunii 
Comitetului mixt din 12 iunie 2020, de a 
nu avea în vedere o prelungire a perioadei 
de tranziție; subliniază că UE rămâne 
deschisă unei astfel de prelungiri;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/26

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

Raport A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Recomandarea Parlamentului European privind negocierile pentru un nou parteneriat cu 
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
(2020/2023(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. reamintește că Acordul de retragere 
prevede protecția reciprocă a cetățenilor 
UE și a cetățenilor britanici, inclusiv a 
membrilor familiilor lor, și că acestora ar 
trebui să li se ofere toate informațiile 
necesare cu privire la drepturile lor și la 
procedurile care trebuie urmate pentru a 
continua să locuiască, să lucreze și să 
călătorească în/către țara lor de reședință; 
reamintește că cetățenii afectați de 
retragerea Regatului Unit se bazează pe 
disponibilitatea unor informații actuale și 
fiabile privind drepturile și situația lor și 
îndeamnă atât statele membre, cât și 
Regatul Unit să acorde prioritate acestei 
chestiuni;

20. reamintește că Acordul de retragere 
prevede protecția reciprocă a cetățenilor 
UE și a cetățenilor britanici, inclusiv a 
membrilor familiilor lor, și că acestora ar 
trebui să li se ofere toate informațiile 
necesare cu privire la drepturile lor și la 
procedurile care trebuie urmate pentru a 
continua să locuiască, să lucreze și să 
călătorească în/către țara lor de reședință; 
reamintește că cetățenii afectați de 
retragerea Regatului Unit se bazează pe 
disponibilitatea unor informații actuale și 
fiabile privind drepturile și situația lor și 
îndeamnă atât statele membre, cât și 
Regatul Unit să acorde prioritate acestei 
chestiuni; îndeamnă statele membre ca, în 
temeiul Acordului de retragere, să 
respecte pe deplin și să protejeze 
drepturile cetățenilor britanici care trăiesc 
în UE și să le ofere toate informațiile de 
care au nevoie și securitatea juridică cu 
privire la situația și drepturile lor, inclusiv 
dacă pun în aplicare un sistem de 
rezidență constitutivă sau declarativă;
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Amendamentul 27
Christophe Hansen, David McAllister
în numele Grupului PPE
Kati Piri, Pedro Silva Pereira, Bernd Lange, Paolo De Castro
în numele Grupului S&D
Nathalie Loiseau, Liesje Schreinemacher
în numele Grupului Renew
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Recomandarea Parlamentului European privind negocierile pentru un nou parteneriat cu 
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
(2020/2023(INI))

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât UE și Regatul Unit au 
convenit, prin Declarația politică, să se 
întrunească la nivel înalt în iunie 2020 
pentru a trece în revistă progresele 
înregistrate, în scopul de a conveni asupra 
unor acțiuni pentru avansarea negocierilor 
privind viitoarele lor relații;

J. întrucât UE și Regatul Unit au 
convenit în Declarația politică să se 
întrunească la nivel înalt în iunie 2020 
pentru a trece în revistă progresele 
înregistrate, cu scopul de a conveni asupra 
unor acțiuni vizând să facă să avanseze 
negocierile privind viitoarele lor relații; 
întrucât, la sfârșitul reuniunii la nivel 
înalt din 15 iunie 2020, cele două părți au 
emis o declarație comună în care au 
constatat, printre altele, că era necesar un 
nou impuls;
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