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Muudatusettepanek 1
Pedro Silva Pereira

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tuletab meelde oma 15. jaanuari 
2020. aasta resolutsiooni kodanike õigusi 
käsitlevate väljaastumislepingu sätete 
rakendamise ja järelevalve kohta1, korrates, 
et väljaastumislepingu täielik rakendamine 
jääb peamiseks prioriteediks; 

1. tuletab meelde oma 15. jaanuari 
2020. aasta resolutsiooni kodanike õigusi 
käsitlevate väljaastumislepingu sätete 
rakendamise ja järelevalve kohta1, korrates, 
et väljaastumislepingu täielik rakendamine 
jääb peamiseks prioriteediks; rõhutab, et 
väljaastumislepingu, sealhulgas Põhja-
Iirimaa protokolli täielik rakendamine on 
ELi ja Ühendkuningriigi tulevase 
partnerluse eeltingimus ja põhielement;

__________________ __________________
1 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0006 1 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0006

Or. en

Muudatusettepanek 2
François Alfonsi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tuletab meelde oma 15. jaanuari 
2020. aasta resolutsiooni kodanike õigusi 
käsitlevate väljaastumislepingu sätete 
rakendamise ja järelevalve kohta1, korrates, 
et väljaastumislepingu täielik rakendamine 
jääb peamiseks prioriteediks;

1. tuletab meelde oma 15. jaanuari 
2020. aasta resolutsiooni kodanike õigusi 
käsitlevate väljaastumislepingu sätete 
rakendamise ja järelevalve kohta1, korrates, 
et väljaastumislepingu täielik rakendamine 
jääb peamiseks prioriteediks; on 
seisukohal, et väljaastumislepingu täielik 
rakendamine on oluline tingimus, et 
tagada usaldus, mida on vaja edukateks 
läbirääkimisteks ELi ja Ühendkuningriigi 
tulevaste suhete teemal;
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__________________ __________________
1 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0006 1 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0006

Or. en

Muudatusettepanek 3
Maria Grapini

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tuletab meelde oma 15. jaanuari 
2020. aasta resolutsiooni kodanike õigusi 
käsitlevate väljaastumislepingu sätete 
rakendamise ja järelevalve kohta1, korrates, 
et väljaastumislepingu täielik rakendamine 
jääb peamiseks prioriteediks;

1. tuletab meelde oma 15. jaanuari 
2020. aasta resolutsiooni kodanike õigusi 
käsitlevate väljaastumislepingu sätete 
rakendamise ja järelevalve kohta1, korrates, 
et väljaastumislepingu täielik rakendamine 
ning liidu kodanike ja samuti ELis elavate 
Ühendkuningriigi kodanike vastastikune 
kaitse jääb peamiseks prioriteediks;

__________________ __________________
1 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0006 1 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0006

Or. en

Muudatusettepanek 4
Charles Goerens, Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa, Gilles Boyer, Pascal 
Durand, Guy Verhofstadt, Sandro Gozi

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tuletab meelde oma 15. jaanuari 
2020. aasta resolutsiooni kodanike õigusi 
käsitlevate väljaastumislepingu sätete 
rakendamise ja järelevalve kohta1, korrates, 
et väljaastumislepingu täielik rakendamine 
jääb peamiseks prioriteediks;

1. tuletab meelde oma 15. jaanuari 
2020. aasta resolutsiooni kodanike õigusi 
käsitlevate väljaastumislepingu sätete 
rakendamise ja järelevalve kohta1, korrates, 
et väljaastumislepingu täielik rakendamine 
jääb peamiseks prioriteediks ning tulevase 
eduka partnerluse peamiseks 
eeltingimuseks;
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__________________ __________________
1 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0006 1 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0006

Or. en

Muudatusettepanek 5
Paulo Rangel

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1a. tuletab meelde, et COVID-19 
pandeemia, selle põhjustatud sanitaarkriis 
Euroopas ning selle laastavad sotsiaalsed 
ja majanduslikud tagajärjed rõhutavad 
veelgi meie geograafilist lähedust ja 
majanduslikku seotust;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison
fraktsiooni ID nimel

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tuletab meelde, et aluslepingute 
järgimine on iga õiguskorra ja eelkõige 
rahvusvahelise õiguskorra aluspõhimõte; 
rõhutab, et Euroopa Liidu ja 
Ühendkuningriigi vaheliste suhete 
stabiilsus ja usalduslikkus sõltuvad sellest, 
kas mõlemad pooled järgivad põhimõtet, 
et väljaastumisleping on neile siduv ja 
seda tuleb rakendada heas usus;

2. tuletab meelde, et 
väljaastumisleping on Ühendkuningriigi 
EList lahkumise protsessi oluline osa ja 
seda tuleb rakendada heas usus;

Or. en
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Muudatusettepanek 7
Fabio Massimo Castaldo

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tuletab meelde, et aluslepingute 
järgimine on iga õiguskorra ja eelkõige 
rahvusvahelise õiguskorra aluspõhimõte; 
rõhutab, et Euroopa Liidu ja 
Ühendkuningriigi vaheliste suhete 
stabiilsus ja usalduslikkus sõltuvad sellest, 
kas mõlemad pooled järgivad põhimõtet, et 
väljaastumisleping on neile siduv ja seda 
tuleb rakendada heas usus;

2. tuletab meelde, et aluslepingute 
järgimine on iga õiguskorra aluspõhimõte 
ning kutsub seetõttu komisjoni ja 
nõukogu üles püüdlema Euroopa Liidu 
lepingu artiklis 21 sätestatud eesmärkide 
poole, pöörates erilist tähelepanu 
väärtuste, põhiõiguste ja huvide kaitsele, 
liidu kui terviku julgeolekule, 
sõltumatusele ja terviklikkusele, 
rahvusvahelise julgeoleku tugevdamisele, 
keskkonna kvaliteedi säilitamisele ja 
parandamisele ning üleilmsete 
loodusvarade säästvale majandamisele; 
rõhutab, et Euroopa Liidu ja 
Ühendkuningriigi vaheliste suhete 
stabiilsus ja usalduslikkus sõltuvad sellest, 
kas mõlemad pooled järgivad põhimõtet, et 
väljaastumisleping on neile siduv ja seda 
tuleb rakendada heas usus;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Charles Goerens, Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa, Gilles Boyer, Pascal 
Durand, Guy Verhofstadt, Sandro Gozi

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tuletab meelde, et aluslepingute 
järgimine on iga õiguskorra ja eelkõige 
rahvusvahelise õiguskorra aluspõhimõte; 
rõhutab, et Euroopa Liidu ja 
Ühendkuningriigi vaheliste suhete 
stabiilsus ja usalduslikkus sõltuvad sellest, 
kas mõlemad pooled järgivad põhimõtet, et 
väljaastumisleping on neile siduv ja seda 
tuleb rakendada heas usus;

2. tuletab meelde, et aluslepingute 
järgimine on iga õiguskorra ja eelkõige 
rahvusvahelise õiguskorra aluspõhimõte; 
rõhutab, et Euroopa Liidu ja 
Ühendkuningriigi vaheliste suhete 
stabiilsus ja usalduslikkus sõltuvad sellest, 
kas mõlemad pooled järgivad põhimõtet, et 
väljaastumisleping ning ELi ja 
Ühendkuningriigi poliitiline 
deklaratsioon on neile siduv ja seda tuleb 
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rakendada heas usus;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Maria Grapini

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tuletab meelde, et aluslepingute 
järgimine on iga õiguskorra ja eelkõige 
rahvusvahelise õiguskorra aluspõhimõte; 
rõhutab, et Euroopa Liidu ja 
Ühendkuningriigi vaheliste suhete 
stabiilsus ja usalduslikkus sõltuvad sellest, 
kas mõlemad pooled järgivad põhimõtet, et 
väljaastumisleping on neile siduv ja seda 
tuleb rakendada heas usus;

2. tuletab meelde, et aluslepingute 
järgimine on iga õiguskorra ja eelkõige 
rahvusvahelise õiguskorra aluspõhimõte; 
rõhutab, et Euroopa Liidu ja 
Ühendkuningriigi vaheliste suhete 
stabiilsus ja usalduslikkus sõltuvad sellest, 
kas mõlemad pooled järgivad põhimõtet, et 
väljaastumisleping on neile siduv ja seda 
tuleb rakendada heas usus, et hoida ära 
võimalikud häired ning tagada kodanikele 
ja majandussubjektidele õiguskindlus;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Pedro Silva Pereira

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2a. tunneb muret selle pärast, kuidas 
kohaldatakse Ühendkuningriigis elavate 
ELi kodanike püsielanikuks 
registreerimise programmi; märgib 
sellega seoses, et Ühendkuningriigi 
siseministeeriumi viimaste, 2020. aasta 
veebruari kohta esitatud statistiliste 
andmete kohaselt, mis avaldati 19. märtsil 
2020, oli 29. veebruari 2020. aasta seisuga 
esitatud kokku üle 3,3 miljoni taotluse 
(3 343 700) ning juba menetletud taotluste 
põhjal anti 58 %-le taotlejatest 
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püsielaniku staatus ja 41 %-le esialgne 
püsielaniku staatus;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Pedro Silva Pereira

Arvamuse projekt
Punkt 2 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2b. leiab, et esialgse püsielaniku 
staatuse saanute arv on püsielaniku 
staatuse saanute arvuga võrreldes 
suhteliselt suur; soovitab tungivalt, et 
Ühendkuningriigi siseministeerium 
ilmutaks paindlikkust, aktsepteerides 
taotlejate esitatud tõendeid selle kohta, et 
nad on riigis viibinud nõutud viis aastat; 
on mures ka selle pärast, et taotlejatele ei 
väljastata neile antud staatuse kohta 
ühtegi füüsilist tõendit;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison
fraktsiooni ID nimel

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. palub osalistel tagada Iirimaa ja 
Põhja-Iirimaa protokolli range 
rakendamine; hoiatab, et 
väljaastumislepingu artikli 164 alusel 
loodud ELi-Ühendkuningriigi 
ühiskomiteed ei saa kasutada foorumina 
uute läbirääkimiste pidamiseks selle 
protokolli või väljaastumislepingu mõne 

3. palub osalistel tagada Iirimaa ja 
Põhja-Iirimaa protokolli rakendamine;
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muu osa tingimuste muutmiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Pedro Silva Pereira

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. palub osalistel tagada Iirimaa ja 
Põhja-Iirimaa protokolli rakendamine; 
hoiatab, et väljaastumislepingu artikli 164 
alusel loodud ELi-Ühendkuningriigi 
ühiskomiteed ei saa kasutada foorumina 
uute läbirääkimiste pidamiseks selle 
protokolli või väljaastumislepingu mõne 
muu osa tingimuste muutmiseks;

3. palub osalistel tagada Iirimaa ja 
Põhja-Iirimaa protokolli rakendamine; 
hoiatab, et väljaastumislepingu artikli 164 
alusel loodud ELi-Ühendkuningriigi 
ühiskomiteed ei saa kasutada foorumina 
uute läbirääkimiste pidamiseks selle 
protokolli või väljaastumislepingu mõne 
muu osa tingimuste muutmiseks; väljendab 
sellega seoses muret Ühendkuningriigi 
valitsuse avalike avalduste pärast, mis 
näitavad, et puudub poliitiline tahe täita 
täielikult väljaastumislepingust tulenevaid 
juriidilisi kohustusi, eelkõige seoses 
piirikontrolliga Iiri merel;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison
fraktsiooni ID nimel

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. võtab teadmiseks, et 30. märtsil 
2020 toimus ELi-Ühendkuningriigi 
ühiskomitee esimene koosolek, millel 
keskenduti väljaastumislepingu, eelkõige 
Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli ning 
kodanike õigusi käsitleva osa 
rakendamise hetkeseisule; rõhutab, et 

4. võtab teadmiseks, et 30. märtsil 
2020 toimus ELi-Ühendkuningriigi 
ühiskomitee esimene koosolek, millel 
keskenduti väljaastumislepingu;
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koosoleku järel märkis Euroopa 
Komisjon, et tuleb kiiresti esitada 
üksikasjalik ajakava ja jätkata vajalike 
meetmetega, näiteks valmistada ette 
tolliprotseduuride kehtestamine 
Suurbritanniast Põhja-Iirimaale 
sisenevatele kaupadele ning tagada, et 
väljastpoolt ELi Põhja-Iirimaale 
sisenevatele kaupadele oleks võimalik läbi 
viia kõik vajalikud sanitaar- ja 
fütosanitaarkontrollid ning muud 
õigusnormidele vastavuse kontrollid;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Geert Bourgeois

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. võtab teadmiseks, et 30. märtsil 
2020 toimus ELi-Ühendkuningriigi 
ühiskomitee esimene koosolek, millel 
keskenduti väljaastumislepingu, eelkõige 
Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli ning 
kodanike õigusi käsitleva osa rakendamise 
hetkeseisule; rõhutab, et koosoleku järel 
märkis Euroopa Komisjon, et tuleb kiiresti 
esitada üksikasjalik ajakava ja jätkata 
vajalike meetmetega, näiteks valmistada 
ette tolliprotseduuride kehtestamine 
Suurbritanniast Põhja-Iirimaale 
sisenevatele kaupadele ning tagada, et 
väljastpoolt ELi Põhja-Iirimaale 
sisenevatele kaupadele oleks võimalik läbi 
viia kõik vajalikud sanitaar- ja 
fütosanitaarkontrollid ning muud 
õigusnormidele vastavuse kontrollid;

4. võtab teadmiseks, et 30. märtsil 
2020 toimus ELi-Ühendkuningriigi 
ühiskomitee esimene koosolek, millel 
keskenduti väljaastumislepingu, eelkõige 
Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli ning 
kodanike õigusi käsitleva osa rakendamise 
hetkeseisule; peab tervitatavaks pärast 
seda kohtumist Ühendkuningriigi poolt 
võetud kohustust kaitsta suure reede 
kokkulepet kõigis aspektides, ning täita 
Põhja-Iirimaa protokollist tulenevaid 
kohustusi ja väljaastumislepingust 
tulenevaid kohustusi ELi kodanike ees 
Ühendkuningriigis; rõhutab, et koosoleku 
järel märkis Euroopa Komisjon, et tuleb 
kiiresti esitada üksikasjalik ajakava ja 
jätkata vajalike meetmetega, näiteks 
valmistada ette tolliprotseduuride 
kehtestamine Suurbritanniast Põhja-
Iirimaale sisenevatele kaupadele ning 
tagada, et väljastpoolt ELi Põhja-Iirimaale 
sisenevatele kaupadele oleks võimalik läbi 
viia kõik vajalikud sanitaar- ja 
fütosanitaarkontrollid ning muud 
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õigusnormidele vastavuse kontrollid;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Mairead McGuinness

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. võtab teadmiseks, et 30. märtsil 
2020 toimus ELi-Ühendkuningriigi 
ühiskomitee esimene koosolek, millel 
keskenduti väljaastumislepingu, eelkõige 
Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli ning 
kodanike õigusi käsitleva osa rakendamise 
hetkeseisule; rõhutab, et koosoleku järel 
märkis Euroopa Komisjon, et tuleb kiiresti 
esitada üksikasjalik ajakava ja jätkata 
vajalike meetmetega, näiteks valmistada 
ette tolliprotseduuride kehtestamine 
Suurbritanniast Põhja-Iirimaale 
sisenevatele kaupadele ning tagada, et 
väljastpoolt ELi Põhja-Iirimaale 
sisenevatele kaupadele oleks võimalik läbi 
viia kõik vajalikud sanitaar- ja 
fütosanitaarkontrollid ning muud 
õigusnormidele vastavuse kontrollid;

4. võtab teadmiseks, et 30. märtsil 
2020 toimus ELi-Ühendkuningriigi 
ühiskomitee esimene koosolek, millel 
keskenduti väljaastumislepingu, eelkõige 
Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli ning 
kodanike õigusi käsitleva osa rakendamise 
hetkeseisule; rõhutab, et koosoleku järel 
märkis Euroopa Komisjon, et tuleb kiiresti 
esitada üksikasjalik ajakava ja jätkata 
vajalike meetmetega, näiteks valmistada 
ette tolliprotseduuride kehtestamine 
Suurbritanniast Põhja-Iirimaale 
sisenevatele kaupadele ning tagada, et 
väljastpoolt ELi Põhja-Iirimaale 
sisenevatele kaupadele oleks võimalik läbi 
viia kõik vajalikud sanitaar- ja 
fütosanitaarkontrollid ning muud 
õigusnormidele vastavuse kontrollid; 
tunneb heameelt Iirimaa ja Põhja-Iirimaa 
protokolli erikomisjoni esimese kohtumise 
üle 30. aprillil 2020, mille järel Euroopa 
Komisjon märkis, et kohtumistele „peavad 
kiiresti järgnema konkreetsed meetmed“;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Maria Grapini

Arvamuse projekt
Punkt 4
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. võtab teadmiseks, et 30. märtsil 
2020 toimus ELi-Ühendkuningriigi 
ühiskomitee esimene koosolek, millel 
keskenduti väljaastumislepingu, eelkõige 
Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli ning 
kodanike õigusi käsitleva osa rakendamise 
hetkeseisule; rõhutab, et koosoleku järel 
märkis Euroopa Komisjon, et tuleb kiiresti 
esitada üksikasjalik ajakava ja jätkata 
vajalike meetmetega, näiteks valmistada 
ette tolliprotseduuride kehtestamine 
Suurbritanniast Põhja-Iirimaale 
sisenevatele kaupadele ning tagada, et 
väljastpoolt ELi Põhja-Iirimaale 
sisenevatele kaupadele oleks võimalik läbi 
viia kõik vajalikud sanitaar- ja 
fütosanitaarkontrollid ning muud 
õigusnormidele vastavuse kontrollid;

4. võtab teadmiseks, et 30. märtsil 
2020 toimus ELi-Ühendkuningriigi 
ühiskomitee esimene koosolek, millel 
keskenduti väljaastumislepingu, eelkõige 
Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli ning 
kodanike ja nende perekonnaliikmete 
õigusi käsitleva osa rakendamise 
hetkeseisule; rõhutab, et koosoleku järel 
märkis Euroopa Komisjon, et tuleb kiiresti 
esitada üksikasjalik ajakava ja jätkata 
vajalike meetmetega, näiteks valmistada 
ette tolliprotseduuride kehtestamine 
Suurbritanniast Põhja-Iirimaale 
sisenevatele kaupadele ning tagada, et 
väljastpoolt ELi Põhja-Iirimaale 
sisenevatele kaupadele oleks võimalik läbi 
viia kõik vajalikud sanitaar- ja 
fütosanitaarkontrollid ning muud 
õigusnormidele vastavuse kontrollid;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Pedro Silva Pereira

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4a. tuletab meelde, et ühiskomitee 
peab tegema olulised otsused Iirimaad ja 
Põhja-Iirimaad käsitleva protokolli 
rakendamise kohta enne 
üleminekuperioodi lõppu, eelkõige 
protokolli artikli 5 alusel; loodab, et 
esmatähtsaks seatakse 
väljaastumislepingus ette nähtud kuue 
erikomisjoni tegevus lepingu rakendamise 
põhivaldkondades, eelkõige Iirimaa ja 
Põhja-Iirimaa protokolli erikomisjoni töö 
alustamine;

Or. en
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Muudatusettepanek 19
Victor Negrescu

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4a. väljaastumisleping peaks andma 
seaduslikult riigis elavatele Euroopa ja 
Briti kodanikele varasematega võrdsed 
õigused elada, töötada ja reisida; see 
peaks tagama, et Euroopa ja 
Ühendkuningriigi kodanikele antakse 
kogu vajalik teave nende õiguste kohta ja 
teavitatakse neid meetmetest, mida on 
vaja võtta, et jätkata elamist, töötamist ja 
reisimist elukohariigis;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Paulo Rangel

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4a. nõuab tungivalt, et mõlemad 
pooled jõuaksid hiljemalt juuniks ühisele 
otsusele jätkata üleminekuperioodi pärast 
31. detsembrit 2020; rõhutab COVID-19 
pandeemia tõsist mõju läbirääkimistele, 
korrates samas vajadust tagada sujuv 
üleminek ja kõik vajalikud 
institutsioonilised korraldused, näiteks 
Euroopa Komisjoni tehniline büroo 
Belfastis;

Or. en
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Muudatusettepanek 21
Victor Negrescu

Arvamuse projekt
Punkt 4 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4b. lepinguga tuleks tagada, et ELi 
ettevõtetele sellistes sektorites nagu 
põllumajandus, infotehnoloogia ning 
masina- ja masinatööstus antakse kogu 
teave ja meetmed, mida tuleb võtta, et 
jätkata pääsu Ühendkuningriigi turule;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison
fraktsiooni ID nimel

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. ootab, et parlamenti teavitataks 
täielikult ja viivitamata kõigist 
ühiskomitees peetud aruteludest ja tehtud 
otsustest; tuletab sellega seoses meelde 
kohustusi, mis tulenevad nõukogu 30. 
jaanuari 2020. aasta otsusest (EL) 
2020/135 Suurbritannia ja Põhja-Iiri 
Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja 
Euroopa Aatomienergiaühendusest 
väljaastumise lepingu sõlmimise kohta2, 
eelkõige selle artikli 2 lõikest 3, milles on 
sätestatud, et Euroopa Parlament peab 
saama täielikult kasutada oma 
institutsioonilisi õigusi kõigis ühiskomitee 
menetlustes;

välja jäetud

__________________
2 ELT L 29, 31.1.2020, lk 1.

Or. en
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Muudatusettepanek 23
Charles Goerens, Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa, Gilles Boyer, Pascal 
Durand, Guy Verhofstadt, Sandro Gozi

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5a. peab sellega seoses 
kahetsusväärseks, et Euroopa 
Parlamendil ei ole täielikku juurdepääsu 
Ühendkuningriigi 
läbirääkimisdokumentidele, eelkõige 
Ühendkuningriigi õigusakti eelnõule; 
rõhutab, kui oluline on läbirääkimiste 
protsessi täielik läbipaistvus, ning nõuab 
tungivalt, et Ühendkuningriigiga 
suhtlemise töörühm toetaks täielike 
läbirääkimisseisukohtade avaldamist, 
tagamaks, et parlament saab 
partnerlusläbirääkimisi jälgida tõhusalt ja 
täielikult informeerituna;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison
fraktsiooni ID nimel

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. tuletab sellega seoses meelde, et 
Euroopa Komisjoni president andis 
parlamendi 16. aprilli 2019. aasta 
täiskogu istungil lubaduse, et komisjon 
kaasab parlamendi ühiskomitee töösse ja 
võtab tema seisukohti tõsiselt arvesse ning 
otsuseid ei tehta parlamendi seisukohta 
täielikult arvesse võtmata;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 25
Danuta Maria Hübner

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. tuletab sellega seoses meelde, et 
Euroopa Komisjoni president andis 
parlamendi 16. aprilli 2019. aasta täiskogu 
istungil lubaduse, et komisjon kaasab 
parlamendi ühiskomitee töösse ja võtab 
tema seisukohti tõsiselt arvesse ning 
otsuseid ei tehta parlamendi seisukohta 
täielikult arvesse võtmata;

6. rõhutab, et Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 218 lõike 10 
kohaselt on Euroopa Parlamendil õigus 
saada põhjalikku teavet ELi sõlmitud ja 
väljaastumislepingut hõlmavate 
rahvusvaheliste lepingute rakendamise 
kõigi etappide kohta; tuletab sellega seoses 
meelde, et Euroopa Komisjoni president 
andis parlamendi 16. aprilli 2019. aasta 
täiskogu istungil lubaduse, et komisjon 
kaasab parlamendi ühiskomitee töösse ja 
võtab tema seisukohti tõsiselt arvesse ning 
otsuseid ei tehta parlamendi seisukohta 
täielikult arvesse võtmata;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Maria Grapini

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. tuletab sellega seoses meelde, et 
Euroopa Komisjoni president andis 
parlamendi 16. aprilli 2019. aasta täiskogu 
istungil lubaduse, et komisjon kaasab 
parlamendi ühiskomitee töösse ja võtab 
tema seisukohti tõsiselt arvesse ning 
otsuseid ei tehta parlamendi seisukohta 
täielikult arvesse võtmata;

6. tuletab sellega seoses meelde, et 
Euroopa Komisjoni president andis 
parlamendi 16. aprilli 2019. aasta täiskogu 
istungil lubaduse, et komisjon kaasab 
parlamendi ühiskomitee töösse ja võtab 
tema seisukohti tõsiselt arvesse ning 
otsuseid ei tehta parlamendi seisukohta 
täielikult arvesse võtmata, mis on 
kodanikuühiskonna, ekspertide ja riikide 
parlamentidega peetud paljude avalike 
arutelude ja dialoogide tulemus;
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Or. en

Muudatusettepanek 27
François Alfonsi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6a. on seisukohal, et 
detsentraliseeritud valitsusi tuleks 
täielikult teavitada ja kaasata nad 
väljaastumislepingu rakendamisega 
seotud otsustesse ja ühiskomitee 
otsustesse;

Or. en

Muudatusettepanek 28
Pedro Silva Pereira

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6a. tuletab meelde, et tulevase 
partnerluse saab sõlmida ainult juhul, kui 
Euroopa Parlament on täielikult kaasatud 
ja on andnud oma lõpliku nõusoleku;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Pedro Silva Pereira

Arvamuse projekt
Punkt 7
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. tuletab meelde, et ühiskomitee 
peab tegema olulised otsused Iirimaad ja 
Põhja-Iirimaad käsitleva protokolli 
rakendamise kohta enne 
üleminekuperioodi lõppu, eelkõige 
protokolli artikli 5 alusel; loodab, et 
esmatähtsaks seatakse 
väljaastumislepingus ette nähtud kuue 
erikomisjoni tegevuse alustamine lepingu 
rakendamise põhivaldkondades, eelkõige 
Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli 
erikomisjoni töö alustamine;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 30
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison
fraktsiooni ID nimel

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. tuletab meelde, et ühiskomitee 
peab tegema olulised otsused Iirimaad ja 
Põhja-Iirimaad käsitleva protokolli 
rakendamise kohta enne 
üleminekuperioodi lõppu, eelkõige 
protokolli artikli 5 alusel; loodab, et 
esmatähtsaks seatakse 
väljaastumislepingus ette nähtud kuue 
erikomisjoni tegevuse alustamine lepingu 
rakendamise põhivaldkondades, eelkõige 
Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli 
erikomisjoni töö alustamine;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 31
Mairead McGuinness
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Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. tuletab meelde, et ühiskomitee peab 
tegema olulised otsused Iirimaad ja Põhja-
Iirimaad käsitleva protokolli rakendamise 
kohta enne üleminekuperioodi lõppu, 
eelkõige protokolli artikli 5 alusel; loodab, 
et esmatähtsaks seatakse 
väljaastumislepingus ette nähtud kuue 
erikomisjoni tegevuse alustamine lepingu 
rakendamise põhivaldkondades, eelkõige 
Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli 
erikomisjoni töö alustamine;

7. tuletab meelde, et ühiskomitee peab 
tegema olulised otsused Iirimaad ja Põhja-
Iirimaad käsitleva protokolli rakendamise 
kohta enne üleminekuperioodi lõppu, 
eelkõige protokolli artikli 5 alusel; loodab, 
et esmatähtsaks seatakse 
väljaastumislepingus ette nähtud kuue 
erikomisjoni tegevuse alustamine lepingu 
rakendamise põhivaldkondades; väljendab 
heameelt Iirimaa ja Põhja-Iirimaa 
protokolli erikomisjoni esimese kohtumise 
üle 30. aprillil 2020;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Pedro Silva Pereira

Arvamuse projekt
Punkt 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. tunneb muret selle pärast, kuidas 
kohaldatakse Ühendkuningriigis elavate 
ELi kodanike püsielanikuks 
registreerimise programmi; märgib 
sellega seoses, et Ühendkuningriigi 
siseministeeriumi viimaste, 2020. aasta 
veebruari kohta esitatud statistiliste 
andmete kohaselt, mis avaldati 19. märtsil 
2020, oli 29. veebruari 2020. aasta seisuga 
esitatud kokku üle 3,3 miljoni taotluse 
(3 343 700) ning juba menetletud taotluste 
põhjal anti 58 %-le taotlejatest 
püsielaniku staatus ja 41 %-le esialgne 
püsielaniku staatus;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 33
Charles Goerens, Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa, Gilles Boyer, Pascal 
Durand, Guy Verhofstadt, Sandro Gozi

Arvamuse projekt
Punkt 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. tunneb muret selle pärast, kuidas 
kohaldatakse Ühendkuningriigis elavate 
ELi kodanike püsielanikuks registreerimise 
programmi; märgib sellega seoses, et 
Ühendkuningriigi siseministeeriumi 
viimaste, 2020. aasta veebruari kohta 
esitatud statistiliste andmete kohaselt, mis 
avaldati 19. märtsil 2020, oli 29. veebruari 
2020. aasta seisuga esitatud kokku üle 3,3 
miljoni taotluse (3 343 700) ning juba 
menetletud taotluste põhjal anti 58 %-le 
taotlejatest püsielaniku staatus ja 41 %-le 
esialgne püsielaniku staatus;

8. tunneb muret selle pärast, kuidas 
kohaldatakse Ühendkuningriigis elavate 
ELi kodanike püsielanikuks registreerimise 
programmi; märgib sellega seoses, et 
Ühendkuningriigi siseministeeriumi 
viimaste, 2020. aasta veebruari kohta 
esitatud statistiliste andmete kohaselt, mis 
avaldati 19. märtsil 2020, oli 29. veebruari 
2020. aasta seisuga esitatud kokku üle 3,3 
miljoni taotluse (3 343 700) ning juba 
menetletud taotluste põhjal anti 58 %-le 
taotlejatest püsielaniku staatus ja 41 %-le 
esialgne püsielaniku staatus; on mures 
selle pärast, et püsielaniku staatusega 
kodanikel ei ole juurdepääsu hüvitistele, 
välja arvatud juhul, kui nad tõendavad ka 
oma elamisõigust; tuletab meelde, et ELi 
ja Ühendkuningriigi tulevaste suhete edu 
sõltub ka väljaastumislepingu nende 
sätete nõuetekohasest rakendamisest, mis 
käsitlevad ELi kodanike õigusi 
Ühendkuningriigis;

Or. en

Muudatusettepanek 34
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison
fraktsiooni ID nimel

Arvamuse projekt
Punkt 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. tunneb muret selle pärast, kuidas 
kohaldatakse Ühendkuningriigis elavate 
ELi kodanike püsielanikuks registreerimise 
programmi; märgib sellega seoses, et 

8. võtab teadmiseks, et kohaldatakse 
Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike 
püsielanikuks registreerimise programmi; 
märgib sellega seoses, et Ühendkuningriigi 
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Ühendkuningriigi siseministeeriumi 
viimaste, 2020. aasta veebruari kohta 
esitatud statistiliste andmete kohaselt, mis 
avaldati 19. märtsil 2020, oli 29. veebruari 
2020. aasta seisuga esitatud kokku üle 3,3 
miljoni taotluse (3 343 700) ning juba 
menetletud taotluste põhjal anti 58 %-le 
taotlejatest püsielaniku staatus ja 41 %-le 
esialgne püsielaniku staatus;

siseministeeriumi viimaste, 2020. aasta 
veebruari kohta esitatud statistiliste 
andmete kohaselt, mis avaldati 19. märtsil 
2020, oli 29. veebruari 2020. aasta seisuga 
esitatud kokku üle 3,3 miljoni taotluse 
(3 343 700) ning juba menetletud taotluste 
põhjal anti 58 %-le taotlejatest püsielaniku 
staatus ja 41 %-le esialgne püsielaniku 
staatus;

Or. en

Muudatusettepanek 35
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison
fraktsiooni ID nimel

Arvamuse projekt
Punkt 9

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. leiab, et esialgse püsielaniku 
staatuse saanute arv on püsielaniku 
staatuse saanute arvuga võrreldes 
suhteliselt suur; soovitab tungivalt, et 
Ühendkuningriigi siseministeerium 
ilmutaks paindlikkust, aktsepteerides 
taotlejate esitatud tõendeid selle kohta, et 
nad on riigis viibinud nõutud viis aastat; 
on mures ka selle pärast, et taotlejatele ei 
väljastata neile antud staatuse kohta 
ühtegi füüsilist tõendit;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 36
Pedro Silva Pereira

Arvamuse projekt
Punkt 9

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. leiab, et esialgse püsielaniku 
staatuse saanute arv on püsielaniku 

välja jäetud
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staatuse saanute arvuga võrreldes 
suhteliselt suur; soovitab tungivalt, et 
Ühendkuningriigi siseministeerium 
ilmutaks paindlikkust, aktsepteerides 
taotlejate esitatud tõendeid selle kohta, et 
nad on riigis viibinud nõutud viis aastat; 
on mures ka selle pärast, et taotlejatele ei 
väljastata neile antud staatuse kohta 
ühtegi füüsilist tõendit;

Or. en

Muudatusettepanek 37
Victor Negrescu

Arvamuse projekt
Punkt 9 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9a. kutsub Euroopa Komisjoni üles 
kontrollima, kas haavatavatesse ja 
ebasoodsas olukorras olevatesse 
rühmadesse kuuluvate ELi kodanike 
õigusi on järgitud alalisele või 
püsielaniku staatusele juurdepääsul; 
kordab, kui oluline on, et kõigil 
kodanikel, sõltumata nende sotsiaalsest, 
etnilisest või rahalisest staatusest, oleks 
täielik juurdepääs uut staatust 
puudutavatele õigustele ja teabele;

Or. en

Muudatusettepanek 38
François Alfonsi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 9 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9a. tuletab meelde oma kohustust 
jälgida väljaastumislepingu teise osa 
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rakendamist EL 27s ning kordab, et EL 
27s elavate Ühendkuningriigi kodanike 
õiguste kaitsmisel on oluline järjekindel ja 
helde lähenemisviis;

Or. en

Muudatusettepanek 39
Victor Negrescu

Arvamuse projekt
Punkt 9 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9b. kordab, kui oluline on tagada 
kõigile ELi kodanikele Ühendkuningriigi 
ettevõtetega võrdsed turuvõimalused, ning 
kutsub komisjoni üles hindama olukorda 
Ühendkuningriigis ja pakkuma kohest 
toetust neile ELi ettevõtjatele, kes vajavad 
toetust;

Or. en

Muudatusettepanek 40
Charles Goerens, Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa, Gilles Boyer, Pascal 
Durand, Guy Verhofstadt, Sandro Gozi

Arvamuse projekt
Punkt 10

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10. kordab, et parlament jälgib valvsalt 
väljaastumislepingu kõigi sätete 
rakendamist;

10. kordab, et parlament jälgib valvsalt 
väljaastumislepingu ning ELi ja 
Ühendkuningriigi poliitilise 
deklaratsiooni kõigi sätete rakendamist;

Or. en

Muudatusettepanek 41
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison
fraktsiooni ID nimel
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Arvamuse projekt
Punkt 11

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

11. väljendab heameelt ELi ja 
Ühendkuningriigi uut partnerlust käsitleva 
lepingu eelnõu teksti üle, mille komisjon 
18. märtsil 2020. aastal avaldas (edaspidi 
„lepingu eelnõu tekst“) ja milles tehakse 
ettepanek sõlmida laiaulatuslik leping 
tiheda partnerluse kohta, üldine 
institutsiooniline raamistik ning jõulised, 
eeskirjadel põhinevad ja jõustatavad 
vaidluste lahendamise sätted, sealhulgas 
lepingu jätkuv haldamine ja järelevalve 
ning vaidluste lahendamise, jõustamise ja 
nõuete täitmise kord; leiab, et komisjoni 
soovitatud lähenemisviis selles lepingu 
eelnõu tekstis aitab hoida ära arvukate 
kahepoolsete lepingute sõlmimise, mis 
oleks keerukas ja poolik lahendus ning 
tooks vältimatult kaasa puudusi;

11. tunneb muret ELi ja 
Ühendkuningriigi uut partnerlust käsitleva 
lepingu eelnõu teksti üle, mille komisjon 
18. märtsil 2020. aastal avaldas (edaspidi 
„lepingu eelnõu tekst“) ja milles tehakse 
ettepanek sõlmida, erinevalt 
vabakaubanduslepingute üldisest 
rahvusvahelisest tavast, ühepoolsed 
erikokkulepped, näiteks automaatse 
vastavuse kohta ELi töö-, 
keskkonnakaitse- ja riigiabi eeskirjadele 
ning tingimusteta juurdepääsu kohta 
Ühendkuningriigi loodusvaradele, mis 
kahjustab Ühendkuningriigi suveräänsust 
ega näita piisavat austust 
Ühendkuningriigi demokraatliku otsuse 
vastu lahkuda Euroopa Liidust, seades 
sellega ohtu Euroopa rahvusriikide 
vahelised sõbralikud poliitilised ja 
majandussuhted;

Or. en

Muudatusettepanek 42
Pedro Silva Pereira

Arvamuse projekt
Punkt 11

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

11. väljendab heameelt ELi ja 
Ühendkuningriigi uut partnerlust käsitleva 
lepingu eelnõu teksti üle, mille komisjon 
18. märtsil 2020. aastal avaldas (edaspidi 
„lepingu eelnõu tekst“) ja milles tehakse 
ettepanek sõlmida laiaulatuslik leping 
tiheda partnerluse kohta, üldine 
institutsiooniline raamistik ning jõulised, 
eeskirjadel põhinevad ja jõustatavad 
vaidluste lahendamise sätted, sealhulgas 

11. väljendab heameelt ELi ja 
Ühendkuningriigi uut partnerlust käsitleva 
lepingu eelnõu teksti üle, mille komisjon 
18. märtsil 2020. aastal avaldas (edaspidi 
„lepingu eelnõu tekst“), mis on üldjoontes 
kooskõlas komisjoni läbirääkimisvolituste 
ja Euroopa Parlamendi resolutsiooniga ja 
milles tehakse ettepanek sõlmida 
laiaulatuslik leping tiheda partnerluse 
kohta, üldine institutsiooniline raamistik 
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lepingu jätkuv haldamine ja järelevalve 
ning vaidluste lahendamise, jõustamise ja 
nõuete täitmise kord; leiab, et komisjoni 
soovitatud lähenemisviis selles lepingu 
eelnõu tekstis aitab hoida ära arvukate 
kahepoolsete lepingute sõlmimise, mis 
oleks keerukas ja poolik lahendus ning 
tooks vältimatult kaasa puudusi;

ning jõulised, eeskirjadel põhinevad ja 
jõustatavad vaidluste lahendamise sätted, 
sealhulgas lepingu jätkuv haldamine ja 
järelevalve ning vaidluste lahendamise, 
jõustamise ja nõuete täitmise kord; leiab, et 
komisjoni soovitatud lähenemisviis selles 
lepingu eelnõu tekstis aitab hoida ära 
arvukate kahepoolsete lepingute 
sõlmimise, mis oleks keerukas ja poolik 
lahendus ning tooks vältimatult kaasa 
puudusi;

Or. en

Muudatusettepanek 43
François Alfonsi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 11 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

11a. kutsub üles lisama tulevasse 
lepingusse ambitsioonikad sätted isikute 
liikumise kohta, mis on proportsionaalsed 
tulevase koostöö tasemega muudes 
sektorites; tuletab meelde, et koostöö 
varjupaiga- ja rändepoliitika valdkonnas 
peab tagama rahvusvahelise 
humanitaarõiguse, ELi põhiõiguste harta 
ja Euroopa inimõiguste konventsiooni 
täieliku järgimise;

Or. en

Muudatusettepanek 44
Pedro Silva Pereira

Arvamuse projekt
Punkt 11 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

11a. on kindel, et lepingu eelnõu tekstis 
nähakse ette töökindel, sidus ja paindlik 
juhtimissüsteem, millega nähakse ette 
vaidluste lahendamise mehhanismid, mis 
tagavad WTO ja vabakaubanduslepingute 
tavadel põhinevad tõhusad, kiiresti 
rakendatavad ja hoiatavad meetmed, mis 
vastavad täielikult kavandatava 
laiaulatusliku partnerluse pretsedenditule 
olemusele;

Or. en

Muudatusettepanek 45
Pedro Silva Pereira

Arvamuse projekt
Punkt 11 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

11b. väljendab heameelt lepingu eelnõu 
teksti sätete üle, mille eesmärk on 
säilitada ELi õiguskorra autonoomia, 
sealhulgas Euroopa Liidu Kohtu, kui ELi 
õiguse tõlgendamise lõpliku instantsi roll;

Or. en

Muudatusettepanek 46
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison
fraktsiooni ID nimel

Arvamuse projekt
Punkt 12

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

12. leiab, et kõik uued suhteid 
reguleerivad kokkulepped ELi ja 
Ühendkuningriigi vahel peavad olema 
sidusad ning arvestama ühelt poolt 

12. leiab, et kõik uued suhteid 
reguleerivad kokkulepped ELi ja 
Ühendkuningriigi vahel peavad põhinema 
sõltumatute ja suveräänsete võrdsete 
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osaliste geograafilist lähedust ja teiselt 
poolt tihedat vastastikust majanduslikku 
seotust; ei pea sellega seoses lubatavaks, 
et nopitaks välja parimad palad 
erinevatest õigus- ja 
kaubandusraamistikest, mida 
kohaldatakse ELi ja muude kolmandate 
riikide vahelistes suhetes;

riikide sõbralikul partnerlusel; lükkab 
tagasi kõik ELi katsed õõnestada 
Ühendkuningriigi suveräänsust ja 
kohaldada Ühendkuningriigi suhtes 
teistsuguseid standardeid, kui ELi teiste 
poliitiliste ja majanduspartnerite suhtes;

Or. en

Muudatusettepanek 47
Paulo Rangel

Arvamuse projekt
Punkt 12

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

12. leiab, et kõik uued suhteid 
reguleerivad kokkulepped ELi ja 
Ühendkuningriigi vahel peavad olema 
sidusad ning arvestama ühelt poolt osaliste 
geograafilist lähedust ja teiselt poolt tihedat 
vastastikust majanduslikku seotust; ei pea 
sellega seoses lubatavaks, et nopitaks välja 
parimad palad erinevatest õigus- ja 
kaubandusraamistikest, mida kohaldatakse 
ELi ja muude kolmandate riikide vahelistes 
suhetes;

12. leiab, et kõik uued suhteid 
reguleerivad kokkulepped ELi ja 
Ühendkuningriigi vahel peavad olema 
sidusad ning arvestama ühelt poolt osaliste 
geograafilist lähedust ja teiselt poolt tihedat 
vastastikust majanduslikku seotust; ei pea 
sellega seoses lubatavaks, et nopitaks välja 
parimad palad erinevatest õigus- ja 
kaubandusraamistikest, mida kohaldatakse 
ELi ja muude kolmandate riikide vahelistes 
suhetes; tuletab lisaks meelde, et ühtse 
turu terviklikkust tuleb austada;

Or. en

Muudatusettepanek 48
Charles Goerens, Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa, Gilles Boyer, Pascal 
Durand, Guy Verhofstadt, Sandro Gozi

Arvamuse projekt
Punkt 12

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

12. leiab, et kõik uued suhteid 
reguleerivad kokkulepped ELi ja 

12. leiab, et kõik uued suhteid 
reguleerivad kokkulepped ELi ja 
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Ühendkuningriigi vahel peavad olema 
sidusad ning arvestama ühelt poolt osaliste 
geograafilist lähedust ja teiselt poolt tihedat 
vastastikust majanduslikku seotust; ei pea 
sellega seoses lubatavaks, et nopitaks välja 
parimad palad erinevatest õigus- ja 
kaubandusraamistikest, mida kohaldatakse 
ELi ja muude kolmandate riikide vahelistes 
suhetes;

Ühendkuningriigi vahel peavad olema 
sidusad ning arvestama ühelt poolt osaliste 
geograafilist lähedust ja piiriülest koostööd 
ning teiselt poolt tihedat vastastikust 
majanduslikku seotust; ei pea sellega 
seoses lubatavaks, et nopitaks välja 
parimad palad erinevatest õigus- ja 
kaubandusraamistikest, mida kohaldatakse 
ELi ja muude kolmandate riikide vahelistes 
suhetes;

Or. en

Muudatusettepanek 49
Victor Negrescu

Arvamuse projekt
Punkt 12 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

12a. kutsub üles uurima võimalust luua 
Euroopa kodakondsuse uus staatus, mis 
oleks ELi kodakondsuse selge õiguslik 
tagatis ilma erinevuste ja ebavõrdsuseta 
ning tagaks võrdse kohtlemise;

Or. en

Muudatusettepanek 50
Pedro Silva Pereira

Arvamuse projekt
Punkt 12 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

12a. tuletab meelde, et ELi ja 
Ühendkuningriigi tulevase partnerluse 
ulatus ja lähedus sõltub võrdsete 
võimaluste tagamisest;

Or. en
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Muudatusettepanek 51
Pedro Silva Pereira

Arvamuse projekt
Punkt 13

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

13. ei pea vastuvõetavaks, et kui 
läbirääkimiste lõpetamiseks ei ole 
piisavalt aega, jääb laiaulatuslik leping 
sõlmimata ning selle asemel sõlmitakse 
mitu valdkondlikku lepingut; kordab, et 
kooskõlas väljaastumislepingu artikliga 
132 on üleminekuperioodi endiselt 
võimalik pikendada; on mures, et 
COVID-19 pandeemia võib kahjustada 
lepingu sõlmimiseks planeeritud ajakava; 
hoiatab, et kui seda ajakava keerulistes 
oludes rangelt järgida, suureneb oht, et 
üleminekuperioodi lõpus ootab ees karm 
Brexit;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 52
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison
fraktsiooni ID nimel

Arvamuse projekt
Punkt 13

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

13. ei pea vastuvõetavaks, et kui 
läbirääkimiste lõpetamiseks ei ole piisavalt 
aega, jääb laiaulatuslik leping sõlmimata 
ning selle asemel sõlmitakse mitu 
valdkondlikku lepingut; kordab, et 
kooskõlas väljaastumislepingu artikliga 
132 on üleminekuperioodi endiselt 
võimalik pikendada; on mures, et COVID-
19 pandeemia võib kahjustada lepingu 
sõlmimiseks planeeritud ajakava; hoiatab, 
et kui seda ajakava keerulistes oludes 
rangelt järgida, suureneb oht, et 
üleminekuperioodi lõpus ootab ees karm 
Brexit;

13. peab vastuvõetavaks võimalust, et 
kui läbirääkimiste lõpetamiseks ei ole 
piisavalt aega, võidakse sõlmida mitu 
valdkondlikku lepingut; kordab, et ei ole 
vaja pikendada üleminekuperioodi 
kooskõlas väljaastumislepingu artikliga 
132;
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Or. en

Muudatusettepanek 53
Charles Goerens, Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa, Gilles Boyer, Pascal 
Durand, Guy Verhofstadt, Sandro Gozi

Arvamuse projekt
Punkt 13

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

13. ei pea vastuvõetavaks, et kui 
läbirääkimiste lõpetamiseks ei ole piisavalt 
aega, jääb laiaulatuslik leping sõlmimata 
ning selle asemel sõlmitakse mitu 
valdkondlikku lepingut; kordab, et 
kooskõlas väljaastumislepingu artikliga 
132 on üleminekuperioodi endiselt 
võimalik pikendada; on mures, et 
COVID-19 pandeemia võib kahjustada 
lepingu sõlmimiseks planeeritud ajakava; 
hoiatab, et kui seda ajakava keerulistes 
oludes rangelt järgida, suureneb oht, et 
üleminekuperioodi lõpus ootab ees karm 
Brexit;

13. ei pea vastuvõetavaks, et kui 
läbirääkimiste lõpetamiseks ei ole piisavalt 
aega, jääb laiaulatuslik leping sõlmimata 
ning selle asemel sõlmitakse mitu 
valdkondlikku lepingut;

Or. en

Muudatusettepanek 54
Paulo Rangel

Arvamuse projekt
Punkt 13

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

13. ei pea vastuvõetavaks, et kui 
läbirääkimiste lõpetamiseks ei ole piisavalt 
aega, jääb laiaulatuslik leping sõlmimata 
ning selle asemel sõlmitakse mitu 
valdkondlikku lepingut; kordab, et 
kooskõlas väljaastumislepingu artikliga 
132 on üleminekuperioodi endiselt 
võimalik pikendada; on mures, et COVID-

13. ei pea vastuvõetavaks, et kui 
läbirääkimiste lõpetamiseks ei ole piisavalt 
aega, jääb laiaulatuslik leping sõlmimata 
ning selle asemel sõlmitakse mitu 
valdkondlikku lepingut, kuna selline 
dubleerimine soodustaks ebatõhusust 
lepingu edaspidises rakendamises; kordab, 
et kooskõlas väljaastumislepingu artikliga 
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19 pandeemia võib kahjustada lepingu 
sõlmimiseks planeeritud ajakava; hoiatab, 
et kui seda ajakava keerulistes oludes 
rangelt järgida, suureneb oht, et 
üleminekuperioodi lõpus ootab ees karm 
Brexit;

132 on üleminekuperioodi endiselt 
võimalik pikendada; on mures, et COVID-
19 pandeemia võib kahjustada lepingu 
sõlmimiseks planeeritud ajakava; hoiatab, 
et kui seda ajakava keerulistes oludes 
rangelt järgida, suureneb oht, et 
üleminekuperioodi lõpus ootab ees karm 
Brexit; peab sellega seoses 
kahetsusväärseks, et Ühendkuningriik on 
teatanud, et keeldub üleminekuperioodi 
pikendamisest;

Or. en

Muudatusettepanek 55
Fabio Massimo Castaldo

Arvamuse projekt
Punkt 13

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

13. ei pea vastuvõetavaks, et kui 
läbirääkimiste lõpetamiseks ei ole piisavalt 
aega, jääb laiaulatuslik leping sõlmimata 
ning selle asemel sõlmitakse mitu 
valdkondlikku lepingut; kordab, et 
kooskõlas väljaastumislepingu artikliga 
132 on üleminekuperioodi endiselt 
võimalik pikendada; on mures, et COVID-
19 pandeemia võib kahjustada lepingu 
sõlmimiseks planeeritud ajakava; hoiatab, 
et kui seda ajakava keerulistes oludes 
rangelt järgida, suureneb oht, et 
üleminekuperioodi lõpus ootab ees karm 
Brexit;

13. ei pea vastuvõetavaks, et kui 
läbirääkimiste lõpetamiseks ei ole piisavalt 
aega, jääb laiaulatuslik leping sõlmimata 
ning selle asemel sõlmitakse mitu 
valdkondlikku lepingut; kutsub üles 
pikendama üleminekuperioodi kooskõlas 
väljaastumislepingu artikliga 132; on 
mures, et COVID-19 pandeemia kahjustab 
lepingu sõlmimiseks planeeritud ajakava, 
mistõttu on äärmiselt raske jõuda 
kokkuleppele algselt määratud tähtajaks, 
arvestades, et esialgu kavandatud 5 
koosolekust on seni toimunud ainult 2; 
hoiatab, et kui seda ajakava keerulistes 
oludes rangelt järgida, suureneb oht, et 
üleminekuperioodi lõpus ootab ees karm 
Brexit;

Or. en

Muudatusettepanek 56
Geert Bourgeois

Arvamuse projekt
Punkt 13
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

13. ei pea vastuvõetavaks, et kui 
läbirääkimiste lõpetamiseks ei ole piisavalt 
aega, jääb laiaulatuslik leping sõlmimata 
ning selle asemel sõlmitakse mitu 
valdkondlikku lepingut; kordab, et 
kooskõlas väljaastumislepingu artikliga 
132 on üleminekuperioodi endiselt 
võimalik pikendada; on mures, et COVID-
19 pandeemia võib kahjustada lepingu 
sõlmimiseks planeeritud ajakava; hoiatab, 
et kui seda ajakava keerulistes oludes 
rangelt järgida, suureneb oht, et 
üleminekuperioodi lõpus ootab ees karm 
Brexit;

13. ei pea vastuvõetavaks, et kui 
läbirääkimiste lõpetamiseks ei ole piisavalt 
aega, jääb laiaulatuslik leping sõlmimata 
ning selle asemel sõlmitakse mitu 
valdkondlikku lepingut; kordab, et 
kooskõlas väljaastumislepingu artikliga 
132 on üleminekuperioodi endiselt 
võimalik pikendada; on mures, et COVID-
19 pandeemia võib kahjustada lepingu 
sõlmimiseks planeeritud ajakava; hoiatab, 
et kui seda ajakava keerulistes oludes 
rangelt järgida, suureneb oht, et 
üleminekuperioodi lõpus ootab ees karm 
Brexit; rõhutab, et mõlema 
läbirääkimispoole huvides on vältida nn 
tugevat Brexitit ning hoida ära Covid-19 
kriisiga kaasnev majanduskatastroofi;

Or. en

Muudatusettepanek 57
Mairead McGuinness

Arvamuse projekt
Punkt 13

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

13. ei pea vastuvõetavaks, et kui 
läbirääkimiste lõpetamiseks ei ole piisavalt 
aega, jääb laiaulatuslik leping sõlmimata 
ning selle asemel sõlmitakse mitu 
valdkondlikku lepingut; kordab, et 
kooskõlas väljaastumislepingu artikliga 
132 on üleminekuperioodi endiselt 
võimalik pikendada; on mures, et COVID-
19 pandeemia võib kahjustada lepingu 
sõlmimiseks planeeritud ajakava; hoiatab, 
et kui seda ajakava keerulistes oludes 
rangelt järgida, suureneb oht, et 
üleminekuperioodi lõpus ootab ees karm 
Brexit;

13. ei pea vastuvõetavaks, et kui 
läbirääkimiste lõpetamiseks ei ole piisavalt 
aega, jääb laiaulatuslik leping sõlmimata 
ning selle asemel sõlmitakse mitu 
valdkondlikku lepingut; kordab, et 
kooskõlas väljaastumislepingu artikliga 
132 on üleminekuperioodi endiselt 
võimalik pikendada; tuletab meelde, et 
otsus selle artikli kohase 
üleminekuperioodi pikendamise kohta 
tuleb vastu võtta 1. juuliks 2020; on 
mures, et COVID-19 pandeemia võib 
kahjustada lepingu sõlmimiseks 
planeeritud ajakava; hoiatab, et kui seda 
ajakava keerulistes oludes rangelt järgida, 
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suureneb oht, et üleminekuperioodi lõpus 
ootab ees karm Brexit;

Or. en

Muudatusettepanek 58
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison
fraktsiooni ID nimel

Arvamuse projekt
Punkt 14

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

14. võtab teadmiseks Ühendkuningriigi 
valitsuse 27. veebruaril 2020 avaldatud 
dokumendi pealkirjaga „Tulevased suhted 
ELiga – Ühendkuningriigi lähenemisviis 
läbirääkimistele“; tervitab 
Ühendkuningriigi valitsuse ettepanekut 
juhtimiskorra kohta, mis sobib 
suveräänsete võrdsete poolte suhetes; 
lükkab siiski tagasi Ühendkuningriigi 
valitsuse soovitatud killustatud 
lähenemisviisi, mis jätaks lepingu 
vaidluste lahendamise mehhanismist välja 
sellised sektorid nagu subsiidiumid, 
konkurentsipoliitika, kaubandus ja 
tööjõud, kaubandus ja keskkond ning 
maksustamine, tehes samas ettepaneku 
sõlmida eraldi lepingud konkreetsete 
juhtimismehhanismidega sellistes 
valdkondades nagu õiguskaitse ja 
kriminaalasjades tehtav õigusalane 
koostöö, tuumakoostöö või poliitiliste 
vaidluste lahendamise mehhanismid 
valdkondades, mis on seotud 
andmevahetusega õiguskaitse eesmärgil 
ning õiguskaitseasutuste vahelise 
operatiivkoostööga;

14. võtab teadmiseks Ühendkuningriigi 
valitsuse 27. veebruaril 2020 avaldatud 
dokumendi pealkirjaga „Tulevased suhted 
ELiga – Ühendkuningriigi lähenemisviis 
läbirääkimistele“; tervitab 
Ühendkuningriigi valitsuse ettepanekut 
juhtimiskorra kohta, mis sobib 
suveräänsete võrdsete poolte suhetes;

Or. en

Muudatusettepanek 59
Pedro Silva Pereira
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Arvamuse projekt
Punkt 14

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

14. võtab teadmiseks Ühendkuningriigi 
valitsuse 27. veebruaril 2020 avaldatud 
dokumendi pealkirjaga „Tulevased suhted 
ELiga – Ühendkuningriigi lähenemisviis 
läbirääkimistele“; tervitab 
Ühendkuningriigi valitsuse ettepanekut 
juhtimiskorra kohta, mis sobib 
suveräänsete võrdsete poolte suhetes; 
lükkab siiski tagasi Ühendkuningriigi 
valitsuse soovitatud killustatud 
lähenemisviisi, mis jätaks lepingu vaidluste 
lahendamise mehhanismist välja sellised 
sektorid nagu subsiidiumid, 
konkurentsipoliitika, kaubandus ja tööjõud, 
kaubandus ja keskkond ning 
maksustamine, tehes samas ettepaneku 
sõlmida eraldi lepingud konkreetsete 
juhtimismehhanismidega sellistes 
valdkondades nagu õiguskaitse ja 
kriminaalasjades tehtav õigusalane 
koostöö, tuumakoostöö või poliitiliste 
vaidluste lahendamise mehhanismid 
valdkondades, mis on seotud 
andmevahetusega õiguskaitse eesmärgil 
ning õiguskaitseasutuste vahelise 
operatiivkoostööga;

14. võtab teadmiseks Ühendkuningriigi 
valitsuse 27. veebruaril 2020 avaldatud 
dokumendi pealkirjaga „Tulevased suhted 
ELiga – Ühendkuningriigi lähenemisviis 
läbirääkimistele“; peab äärmiselt 
kahetsusväärseks, et Ühendkuningriigi 
valitsus keeldub avalikustamast oma 
õigusakte või isegi jagamast neid Euroopa 
Parlamendi ja Euroopa Ülemkoguga, 
mistõttu saab tõsiselt kannatada 
läbipaistvus; juhib tähelepanu sellele, et 
Ühendkuningriigi ettepanekud ei vasta 
väljaastumislepingust ja poliitilisest 
deklaratsioonist tulenevatele kohustustele; 
lükkab siiski tagasi Ühendkuningriigi 
valitsuse soovitatud killustatud 
lähenemisviisi, mis jätaks lepingu vaidluste 
lahendamise mehhanismist välja sellised 
sektorid nagu subsiidiumid, 
konkurentsipoliitika, kaubandus ja tööjõud, 
kaubandus ja keskkond ning 
maksustamine, tehes samas ettepaneku 
sõlmida eraldi lepingud konkreetsete 
juhtimismehhanismidega sellistes 
valdkondades nagu õiguskaitse ja 
kriminaalasjades tehtav õigusalane 
koostöö, tuumakoostöö või poliitiliste 
vaidluste lahendamise mehhanismid 
valdkondades, mis on seotud 
andmevahetusega õiguskaitse eesmärgil 
ning õiguskaitseasutuste vahelise 
operatiivkoostööga;

Or. en

Muudatusettepanek 60
Fabio Massimo Castaldo

Arvamuse projekt
Punkt 14
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

14. võtab teadmiseks Ühendkuningriigi 
valitsuse 27. veebruaril 2020 avaldatud 
dokumendi pealkirjaga „Tulevased suhted 
ELiga – Ühendkuningriigi lähenemisviis 
läbirääkimistele“; tervitab 
Ühendkuningriigi valitsuse ettepanekut 
juhtimiskorra kohta, mis sobib 
suveräänsete võrdsete poolte suhetes; 
lükkab siiski tagasi Ühendkuningriigi 
valitsuse soovitatud killustatud 
lähenemisviisi, mis jätaks lepingu vaidluste 
lahendamise mehhanismist välja sellised 
sektorid nagu subsiidiumid, 
konkurentsipoliitika, kaubandus ja tööjõud, 
kaubandus ja keskkond ning 
maksustamine, tehes samas ettepaneku 
sõlmida eraldi lepingud konkreetsete 
juhtimismehhanismidega sellistes 
valdkondades nagu õiguskaitse ja 
kriminaalasjades tehtav õigusalane 
koostöö, tuumakoostöö või poliitiliste 
vaidluste lahendamise mehhanismid 
valdkondades, mis on seotud 
andmevahetusega õiguskaitse eesmärgil 
ning õiguskaitseasutuste vahelise 
operatiivkoostööga;

14. võtab teadmiseks Ühendkuningriigi 
valitsuse 27. veebruaril 2020 avaldatud 
dokumendi pealkirjaga „Tulevased suhted 
ELiga – Ühendkuningriigi lähenemisviis 
läbirääkimistele“; tervitab 
Ühendkuningriigi valitsuse ettepanekut 
juhtimiskorra kohta, mis sobib 
suveräänsete võrdsete poolte suhetes; 
lükkab siiski tagasi Ühendkuningriigi 
valitsuse soovitatud killustatud 
lähenemisviisi, mis jätaks lepingu vaidluste 
lahendamise mehhanismist välja sellised 
sektorid nagu subsiidiumid, 
konkurentsipoliitika, kaubandus ja tööjõud, 
kaubandus ja keskkond ning 
maksustamine, tehes samas ettepaneku 
sõlmida eraldi lepingud konkreetsete 
juhtimismehhanismidega sellistes 
valdkondades nagu õiguskaitse ja 
kriminaalasjades tehtav õigusalane 
koostöö, tuumakoostöö või poliitiliste 
vaidluste lahendamise mehhanismid 
valdkondades, mis on seotud 
andmevahetusega õiguskaitse eesmärgil 
ning õiguskaitseasutuste vahelise 
operatiivkoostööga; väljendab heameelt 
Ühendkuningriigi valitsuse avaldatud 
dokumendi sätete üle, mis käsitlevad 
Ühendkuningriigi osalemist liidu 
programmides, eelkõige võimalikku 
osalemist programmis „Erasmus+“; 
nõuab selles programmis täieliku ja 
alalise osalemise kokkuleppimist, selle 
asemel et seda ajaliselt ja osaliselt piirata, 
arvestades, et programm on viimastel 
aastatel mänginud olulist rolli meie 
mandri nooremate põlvkondade vahelise 
koostöö edendamisel ning liikuvuse ja 
akadeemilise vahetuse süvendamisel; 
rõhutab samuti, kui oluline on 
Ühendkuningriigi osalemine teistes 
programmides, eelkõige programmis 
„Euroopa horisont“, mis on 
teadusuuringute valdkonnas tehtava 
koostöö arendamisel otsustava tähtsusega, 
mis oleks äärmiselt kasulik, et tagada 
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parem reageerimine sellistele ohtudele 
nagu hiljutine COVID-19 pandeemia;

Or. en

Muudatusettepanek 61
François Alfonsi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 14 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

14a. kordab, et kodanike õigused 
jäävad absoluutseks prioriteediks, ning 
nõuab väljaastumislepinguga tagatud 
kodanike õiguste säilitamist nii ELi kui ka 
Ühendkuningriigi kodanikele ja nende 
perekondadele;

Or. en

Muudatusettepanek 62
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison
fraktsiooni ID nimel

Arvamuse projekt
Punkt 15

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

15. leiab, et tulevaste suhete jaoks 
Ühendkuningriigiga tervikuna tuleks ette 
näha üldine raamistik koos horisontaalse 
juhtimissüsteemiga; tuletab meelde, et 
Ühendkuningriik on endise liikmesriigina 
töötanud ELiga välja olulised 
institutsioonilised koostöö- ja 
dialoogistruktuurid, mis peaksid 
hõlbustama sellise horisontaalse korra 
toimimist;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 63
François Alfonsi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 15

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

15. leiab, et tulevaste suhete jaoks 
Ühendkuningriigiga tervikuna tuleks ette 
näha üldine raamistik koos horisontaalse 
juhtimissüsteemiga; tuletab meelde, et 
Ühendkuningriik on endise liikmesriigina 
töötanud ELiga välja olulised 
institutsioonilised koostöö- ja 
dialoogistruktuurid, mis peaksid 
hõlbustama sellise horisontaalse korra 
toimimist;

15. leiab, et tulevaste suhete jaoks 
Ühendkuningriigiga tervikuna tuleks ette 
näha üldine raamistik koos horisontaalse 
juhtimissüsteemiga, pidades silmas Põhja-
Iirimaa, Šotimaa ja Walesi erihuve; 
tuletab meelde, et Ühendkuningriik on 
endise liikmesriigina töötanud ELiga välja 
olulised institutsioonilised koostöö- ja 
dialoogistruktuurid, mis peaksid 
hõlbustama sellise horisontaalse korra 
toimimist;

Or. en

Muudatusettepanek 64
Pedro Silva Pereira

Arvamuse projekt
Punkt 16

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

16. märgib lisaks, et kooskõlas ELi 
tavapraktikaga vabakaubanduslepingute 
sõlmimisel nähakse lepingu eelnõu tekstis 
teatavates valdkondades ette erandid ja 
kohandatud vaidluste lahendamise 
mehhanismid, sealhulgas diplomaatilised 
vahendid lepingu eelnõu välis-, 
julgeoleku- ja kaitsepoliitikat käsitleva 
osa tõlgendamiseks ja kohaldamiseks, 
pakkudes seega piisavat paindlikkust 
ühtses ja sidusas üldises raamistikus; 
väljendab heameelt asjaolu üle, et kui 
edaspidi sõlmitakse täiendavaid lepinguid, 
moodustavad need lahutamatu osa 

välja jäetud



PE650.681v01-00 38/48 AM\1204552ET.docx

ET

üldistest kahepoolsetest suhetest, mida 
reguleeritakse lepinguga, sealhulgas selle 
institutsioonilistest sätetest, nagu on ette 
nähtud lepingu eelnõu viiendas osas;

Or. en

Muudatusettepanek 65
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison
fraktsiooni ID nimel

Arvamuse projekt
Punkt 16

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

16. märgib lisaks, et kooskõlas ELi 
tavapraktikaga vabakaubanduslepingute 
sõlmimisel nähakse lepingu eelnõu tekstis 
teatavates valdkondades ette erandid ja 
kohandatud vaidluste lahendamise 
mehhanismid, sealhulgas diplomaatilised 
vahendid lepingu eelnõu välis-, 
julgeoleku- ja kaitsepoliitikat käsitleva 
osa tõlgendamiseks ja kohaldamiseks, 
pakkudes seega piisavat paindlikkust 
ühtses ja sidusas üldises raamistikus; 
väljendab heameelt asjaolu üle, et kui 
edaspidi sõlmitakse täiendavaid lepinguid, 
moodustavad need lahutamatu osa 
üldistest kahepoolsetest suhetest, mida 
reguleeritakse lepinguga, sealhulgas selle 
institutsioonilistest sätetest, nagu on ette 
nähtud lepingu eelnõu viiendas osas;

16. märgib lisaks, et kooskõlas ELi 
tavapraktikaga vabakaubanduslepingute 
sõlmimisel nähakse lepingu eelnõu tekstis 
teatavates valdkondades ette erandid ja 
kohandatud vaidluste lahendamise 
mehhanismid;

Or. en

Muudatusettepanek 66
Pedro Silva Pereira

Arvamuse projekt
Punkt 17
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

17. on seisukohal, et lepingu eelnõu 
tekstis nähakse ette töökindel, sidus ja 
paindlik juhtimissüsteem, millega 
nähakse ette vaidluste lahendamise 
mehhanismid, mis tagavad WTO ja 
vabakaubanduslepingute tavadel 
põhinevad tõhusad, kiiresti rakendatavad 
ja hoiatavad meetmed, mis vastavad 
täielikult kavandatava laiaulatusliku 
partnerluse pretsedenditule olemusele;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 67
Fabio Massimo Castaldo

Arvamuse projekt
Punkt 17

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

17. on seisukohal, et lepingu eelnõu 
tekstis nähakse ette töökindel, sidus ja 
paindlik juhtimissüsteem, millega nähakse 
ette vaidluste lahendamise mehhanismid, 
mis tagavad WTO ja 
vabakaubanduslepingute tavadel 
põhinevad tõhusad, kiiresti rakendatavad ja 
hoiatavad meetmed, mis vastavad täielikult 
kavandatava laiaulatusliku partnerluse 
pretsedenditule olemusele;

17. on seisukohal, et lepingu eelnõu 
tekstis nähakse ette töökindel, sidus ja 
paindlik juhtimissüsteem, millega nähakse 
ette vaidluste lahendamise mehhanismid, 
mis tagavad tõhusad, kiiresti rakendatavad 
ja hoiatavad meetmed, mis vastavad 
täielikult kavandatava laiaulatusliku 
partnerluse pretsedenditule olemusele;

Or. en

Muudatusettepanek 68
Maria Grapini

Arvamuse projekt
Punkt 17
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

17. on seisukohal, et lepingu eelnõu 
tekstis nähakse ette töökindel, sidus ja 
paindlik juhtimissüsteem, millega nähakse 
ette vaidluste lahendamise mehhanismid, 
mis tagavad WTO ja 
vabakaubanduslepingute tavadel põhinevad 
tõhusad, kiiresti rakendatavad ja hoiatavad 
meetmed, mis vastavad täielikult 
kavandatava laiaulatusliku partnerluse 
pretsedenditule olemusele;

17. on seisukohal, et lepingu eelnõu 
tekstis nähakse ette töökindel, läbipaistev, 
sidus ja paindlik juhtimissüsteem, millega 
nähakse ette vaidluste lahendamise 
mehhanismid, mis tagavad WTO ja 
vabakaubanduslepingute tavadel põhinevad 
tõhusad, kiiresti rakendatavad ja hoiatavad 
meetmed, mis vastavad täielikult 
kavandatava laiaulatusliku partnerluse 
pretsedenditule olemusele;

Or. en

Muudatusettepanek 69
Pedro Silva Pereira

Arvamuse projekt
Punkt 18

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

18. väljendab heameelt lepingu eelnõu 
teksti sätete üle, mille eesmärk on 
säilitada ELi õiguskorra autonoomia, 
sealhulgas Euroopa Liidu Kohtu roll ELi 
õiguse tõlgendamise lõpliku instantsina;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 70
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison
fraktsiooni ID nimel

Arvamuse projekt
Punkt 18

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

18. väljendab heameelt lepingu eelnõu 
teksti sätete üle, mille eesmärk on 
säilitada ELi õiguskorra autonoomia, 
sealhulgas Euroopa Liidu Kohtu roll ELi 

18. tunneb muret, et lepingu eelnõu 
teksti sätted, milles viidatakse Euroopa 
Liidu Kohtu, kui ELi õiguse tõlgendamise 
lõpliku instantsi rollile, õõnestavad 
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õiguse tõlgendamise lõpliku instantsina; Ühendkuningriigi suveräänsust ega 
kajasta suveräänsete võrdõiguslike riikide 
vahelist suhet;

Or. en

Muudatusettepanek 71
Charles Goerens, Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa, Gilles Boyer, Pascal 
Durand, Guy Verhofstadt, Sandro Gozi

Arvamuse projekt
Punkt 18

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

18. väljendab heameelt lepingu eelnõu 
teksti sätete üle, mille eesmärk on säilitada 
ELi õiguskorra autonoomia, sealhulgas 
Euroopa Liidu Kohtu roll ELi õiguse 
tõlgendamise lõpliku instantsina;

18. väljendab heameelt lepingu eelnõu 
teksti sätete üle, mille eesmärk on säilitada 
ELi õiguskorra autonoomia, sealhulgas 
Euroopa Liidu Kohtu roll ELi õiguse 
tõlgendamise lõpliku instantsina; peab 
sellega seoses kahetsusväärseks, et 
Ühendkuningriigi mandaat välistab 
igasuguse kohtualluvuse välisriigi kohtus, 
sealhulgas Euroopa Liidu Kohtus;

Or. en

Muudatusettepanek 72
Charles Goerens, Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa, Gilles Boyer, Pascal 
Durand, Guy Verhofstadt, Sandro Gozi

Arvamuse projekt
Punkt 19 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

19a. peab tervitatavaks lepingu eelnõus 
ette nähtud inimõigustealaseid kohustusi, 
sealhulgas Euroopa inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsiooni 
järgimist; rõhutab, et need kohustused, 
sealhulgas Euroopa Inimõiguste Kohtu 
otsustest kinnipidamine, tuleb ametlikult 
vormistada; kordab, et tulevane 
õigusalane ja politseikoostöö liidu ja 
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Ühendkuningriigi vahel peaks sõltuma 
sellistest ametlikest kohustustest;

Or. en

Muudatusettepanek 73
Charles Goerens, Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa, Gilles Boyer, Pascal 
Durand, Guy Verhofstadt, Sandro Gozi

Arvamuse projekt
Punkt 19 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

19b. rõhutab vajadust lisada selged 
sätted reeglitel põhineva rahvusvahelise 
korra, õigusriigi ja demokraatia 
edendamise kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 74
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison
fraktsiooni ID nimel

Arvamuse projekt
Punkt 20

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

20. väljendab heameelt ettepaneku üle 
luua Euroopa Parlamendi ja 
Ühendkuningriigi parlamendi liikmete 
jaoks parlamentaarne 
partnerlusassamblee, millel oleks õigus 
saada partnerlusnõukogult teavet ja 
esitada talle soovitusi;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 75
François Alfonsi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Arvamuse projekt
Punkt 20

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

20. väljendab heameelt ettepaneku üle 
luua Euroopa Parlamendi ja 
Ühendkuningriigi parlamendi liikmete 
jaoks parlamentaarne partnerlusassamblee, 
millel oleks õigus saada 
partnerlusnõukogult teavet ja esitada talle 
soovitusi;

20. väljendab heameelt ettepaneku üle 
luua Euroopa Parlamendi ja 
Ühendkuningriigi parlamendi liikmete 
jaoks parlamentaarne partnerlusassamblee, 
millel oleks õigus saada 
partnerlusnõukogult teavet ja esitada talle 
soovitusi; soovitab, võttes arvesse Põhja-
Iirimaa, Šotimaa ja Walesi 
detsentraliseeritud pädevusi ja 
konkreetseid probleeme, et 
parlamentaarsesse ühisassambleesse 
kuuluksid ka nende detsentraliseeritud 
parlamentide ja assambleede esindajad;

Or. en

Muudatusettepanek 76
Mairead McGuinness

Arvamuse projekt
Punkt 20 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

20a. rõhutab parlamentidevahelise 
koostöö tähtsust ELi ja Ühendkuningriigi 
parlamendiliikmete vahel; tunnustab 
Ühendkuningriigi parlamendiliikmete 
positiivset panust ELi 
parlamentidevahelistel foorumitel enne 
Ühendkuningriigi EList väljaastumist; 
ootab parlamendi suhete jätkumist 
Ühendkuningriigi parlamendiga;

Or. en

Muudatusettepanek 77
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison
fraktsiooni ID nimel
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Arvamuse projekt
Punkt 21

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

21. on seisukohal, et ametlik 
korraldus, näiteks parlamentaarne 
partnerlusassamblee ja 
kodanikuühiskonna osalemine lepingu 
rakendamises, mis toimuks kavandatud 
riiklike nõuanderühmade ja 
kodanikuühiskonna foorumi kaudu, võib 
muuta tulevase lepingu rakendamist 
märksa õiguspärasemaks ja 
läbipaistvamaks ning toetada partnerluse 
edasist arengut; on siiski veendunud, et 
parlamentaarsel partnerlusassambleel 
peaks olema õigus saada regulaarselt 
kohustuslikke aruandeid lepingu ja 
täiendavate lepingute rakendamise kohta;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 78
Paulo Rangel

Arvamuse projekt
Punkt 21

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

21. on seisukohal, et ametlik korraldus, 
näiteks parlamentaarne 
partnerlusassamblee ja kodanikuühiskonna 
osalemine lepingu rakendamises, mis 
toimuks kavandatud riiklike 
nõuanderühmade ja kodanikuühiskonna 
foorumi kaudu, võib muuta tulevase 
lepingu rakendamist märksa 
õiguspärasemaks ja läbipaistvamaks ning 
toetada partnerluse edasist arengut; on 
siiski veendunud, et parlamentaarsel 
partnerlusassambleel peaks olema õigus 
saada regulaarselt kohustuslikke 
aruandeid lepingu ja täiendavate 

21. on seisukohal, et ametlik korraldus, 
näiteks parlamentaarne 
partnerlusassamblee ja kodanikuühiskonna 
osalemine lepingu rakendamises, mis 
toimuks kavandatud riiklike 
nõuanderühmade ja kodanikuühiskonna 
foorumi kaudu, võib muuta tulevase 
lepingu rakendamist märksa 
õiguspärasemaks ja läbipaistvamaks ning 
toetada partnerluse edasist arengut;
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lepingute rakendamise kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 79
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison
fraktsiooni ID nimel

Arvamuse projekt
Punkt 22

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

22. leiab, et oleks vaja täpsustada, 
kuidas toimib kodanikuühiskonna foorum 
ning kuidas on korraldatud foorumi ja 
nõukogu partnerluse vaheline dialoog ja 
konsulteerimine;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 80
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison
fraktsiooni ID nimel

Arvamuse projekt
Punkt 23

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

23. nõuab, et lisaks parlamentaarses 
assamblees osalemisele antaks Euroopa 
Parlamendile ametlik roll lepingu eelnõu 
tekstis ette nähtud regulatiivses koostöös, 
et ta saaks teostada nõuetekohast 
poliitilist järelevalvet ning et oleks tagatud 
tema õigused ja eesõigused 
kaasseadusandjana; on seisukohal, et 
parlamendi õigus saada teavet lepingu ja 
seda täiendavate lepingute läbivaatamise 
korra ning nende rakendamise järelevalve 
kohta peaks olema vastavuses 
kavandatava partnerluse pretsedenditu 
olemusega.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 81
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison
fraktsiooni ID nimel

Arvamuse projekt
Punkt 23

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

23. nõuab, et lisaks parlamentaarses 
assamblees osalemisele antaks Euroopa 
Parlamendile ametlik roll lepingu eelnõu 
tekstis ette nähtud regulatiivses koostöös, 
et ta saaks teostada nõuetekohast 
poliitilist järelevalvet ning et oleks tagatud 
tema õigused ja eesõigused 
kaasseadusandjana; on seisukohal, et 
parlamendi õigus saada teavet lepingu ja 
seda täiendavate lepingute läbivaatamise 
korra ning nende rakendamise järelevalve 
kohta peaks olema vastavuses 
kavandatava partnerluse pretsedenditu 
olemusega.

23. märgib, et Euroopa Liit peab 
Suurbritannia ja Põhja-Iiri 
Ühendkuningriigiga uue partnerluse üle 
peetavaid läbirääkimisi võimaluseks luua 
uus Euroopa koostöömudel, mis põhineb 
sõltumatute ja suveräänsete rahvusriikide 
vahelistel suhetel; nõuab lisaks, et EL 
kasutaks läbirääkimisi, kui võimalust 
ennast eespool nimetatud 
koostöömudeliga kohandada;

Or. en

Muudatusettepanek 82
Danuta Maria Hübner

Arvamuse projekt
Punkt 23

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

23. nõuab, et lisaks parlamentaarses 
assamblees osalemisele antaks Euroopa 
Parlamendile ametlik roll lepingu eelnõu 
tekstis ette nähtud regulatiivses koostöös, 
et ta saaks teostada nõuetekohast poliitilist 
järelevalvet ning et oleks tagatud tema 
õigused ja eesõigused kaasseadusandjana; 
on seisukohal, et parlamendi õigus saada 
teavet lepingu ja seda täiendavate lepingute 

23. nõuab, et lisaks parlamentaarses 
assamblees osalemisele antaks Euroopa 
Parlamendile ametlik kontrollija roll 
regulatiivset koostööd käsitleva lepingu 
eelnõu sätete rakendamisel, et ta saaks 
teostada nõuetekohast poliitilist 
järelevalvet ning et oleks tagatud tema 
õigused ja eesõigused kaasseadusandjana; 
on seisukohal, et parlamendi õigus saada 
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läbivaatamise korra ning nende 
rakendamise järelevalve kohta peaks olema 
vastavuses kavandatava partnerluse 
pretsedenditu olemusega.

teavet lepingu ja seda täiendavate lepingute 
läbivaatamise korra ning nende 
rakendamise järelevalve kohta peaks olema 
vastavuses kavandatava partnerluse 
pretsedenditu olemusega.

Or. en

Muudatusettepanek 83
Paulo Rangel

Arvamuse projekt
Punkt 23

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

23. nõuab, et lisaks parlamentaarses 
assamblees osalemisele antaks Euroopa 
Parlamendile ametlik roll lepingu eelnõu 
tekstis ette nähtud regulatiivses koostöös, 
et ta saaks teostada nõuetekohast poliitilist 
järelevalvet ning et oleks tagatud tema 
õigused ja eesõigused kaasseadusandjana; 
on seisukohal, et parlamendi õigus saada 
teavet lepingu ja seda täiendavate lepingute 
läbivaatamise korra ning nende 
rakendamise järelevalve kohta peaks olema 
vastavuses kavandatava partnerluse 
pretsedenditu olemusega.

23. nõuab, et lisaks parlamentaarses 
assamblees osalemisele austataks Euroopa 
Parlamendi rolli lepingu eelnõu tekstis ette 
nähtud regulatiivses koostöös, et ta saaks 
teostada nõuetekohast poliitilist 
järelevalvet ning et oleks tagatud tema 
õigused ja eesõigused kaasseadusandjana; 
on seisukohal, et parlamendi õigus saada 
teavet lepingu ja seda täiendavate lepingute 
läbivaatamise korra ning nende 
rakendamise järelevalve kohta peaks olema 
vastavuses kavandatava partnerluse 
pretsedenditu olemusega.

Or. en

Muudatusettepanek 84
Pedro Silva Pereira

Arvamuse projekt
Punkt 23 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

23a. märgib, et läbirääkimiste 
praeguses etapis püsivad lepinguosaliste 
vahel märkimisväärsed erimeelsused, 
sealhulgas seoses läbiräägitava teksti 
ulatuse ja õigusliku ülesehitusega; peab 
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sellega seoses kahetsusväärseks, et 
Ühendkuningriik ei ole valmis tegelema 
paljude kriitiliste küsimustega; on mures, 
et COVID-19 pandeemia kriis võib 
kahjustada läbirääkimiste lõpuleviimiseks 
planeeritud ajakava; hoiatab, et kui seda 
ajakava keerulistes oludes rangelt järgida, 
suureneb oht, et üleminekuperioodi lõpus 
ootab ees karm Brexit; on veendunud, et 
üleminekuperioodi on vaja kooskõlas 
väljaastumislepingu artikliga 132 
pikendada, et anda piisavalt aega 
laiaulatusliku tulevase partnerluse üle 
peetavate läbirääkimiste lõpuleviimiseks, 
kaitstes samal ajal kodanike õigusi, 
õiguskindlust ning majandus- ja 
finantsstabiilsust;

Or. en

Muudatusettepanek 85
Victor Negrescu

Arvamuse projekt
Punkt 23 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

23a. nõuab, et kuni poliitilise 
konsensuse saavutamiseni peab kogu 
protsessi olema läbipaistev.

Or. en


