
AM\1207745SV.docx PE647.678v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

16.6.2020 A9-0117/25

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

Betänkande A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Rekommendationer om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket 
Storbritannien och Nordirland
(2020/2023(INI))

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet påminner om att 
enligt artikel 132 i utträdesavtalet har den 
gemensamma kommittén möjlighet att anta 
ett beslut om att förlänga 
övergångsperioden efter den 31 december 
2020.

17. Europaparlamentet påminner om att 
enligt artikel 132 i utträdesavtalet har den 
gemensamma kommittén möjlighet att 
senast den 30 juni 2020 anta ett beslut om 
att förlänga övergångsperioden efter den 
31 december 2020. Parlamentet noterar 
Förenade kungarikets beslut, som fattades 
efter den gemensamma kommitténs möte 
den 12 juni 2020, att inte överväga en 
förlängning av övergångsperioden. 
Parlamentet understryker att EU 
fortfarande är öppet för en sådan 
förlängning.
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Betänkande A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
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Storbritannien och Nordirland
(2020/2023(INI))

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet påminner om att 
i utträdesavtalet föreskrivs ömsesidigt 
skydd för EU-medborgare och brittiska 
medborgare, inklusive deras 
familjemedlemmar och att de ska ges all 
nödvändig information rörande deras 
rättigheter och de förfaranden som ska 
följas för att de ska kunna fortsätta att bo, 
arbeta och resa i/till sitt bosättningsland. 
Parlamentet påminner om att medborgare 
som påverkas av Förenade kungarikets 
utträde är beroende av aktuell och 
tillförlitlig information om sina rättigheter 
och sin status, och uppmanar med kraft 
både medlemsstaterna och 
Förenade kungariket att prioritera denna 
fråga.

20. Europaparlamentet påminner om att 
i utträdesavtalet föreskrivs ömsesidigt 
skydd för EU-medborgare och brittiska 
medborgare, inklusive deras 
familjemedlemmar, och att de ska ges all 
nödvändig information rörande deras 
rättigheter och de förfaranden som ska 
följas för att de ska kunna fortsätta att bo, 
arbeta och resa i/till sitt bosättningsland. 
Parlamentet påminner om att medborgare 
som påverkas av Förenade kungarikets 
utträde är beroende av aktuell och 
tillförlitlig information om sina rättigheter 
och sin status, och uppmanar med kraft 
både medlemsstaterna och 
Förenade kungariket att prioritera denna 
fråga. Medlemsstaterna uppmanas med 
kraft att till fullo respektera och skydda de 
rättigheter som brittiska medborgare som 
bor i EU har enligt utträdesavtalet och att 
ge dem all den information de behöver 
och rättssäkerhet i fråga om deras 
situation och rättigheter, oavsett om de 
tillämpar ett system med registrering eller 
anmälning.
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Förslag till resolution
Skäl J

Förslag till resolution Ändringsförslag

J. I den politiska förklaringen enades 
EU och Förenade kungariket om att i juni 
2020 sammanträda på hög nivå för att 
utvärdera framstegen i syfte att enas om 
åtgärder för att gå vidare med 
förhandlingarna om deras framtida 
förbindelser.

J. I den politiska förklaringen enades 
EU och Förenade kungariket om att i juni 
2020 sammanträda på hög nivå för att 
utvärdera framstegen i syfte att enas om 
åtgärder för att gå vidare med 
förhandlingarna om deras framtida 
förbindelser. I slutet av högnivåmötet 
den 15 juni 2020 utfärdade båda parterna 
ett gemensamt uttalande, i vilket de bland 
annat konstaterade behovet av en ny 
dynamik.
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