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Amendamentul 1
Pedro Silva Pereira

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește Rezoluția sa din 15 
ianuarie 2020 referitoare la punerea în 
aplicare și monitorizarea dispozițiilor 
privind drepturile cetățenilor prevăzute în 
Acordul de retragere1, reiterând faptul că 
punerea în aplicare deplină a Acordului de 
retragere rămâne o prioritate absolută;

1. reamintește Rezoluția sa din 15 
ianuarie 2020 referitoare la punerea în 
aplicare și monitorizarea dispozițiilor 
privind drepturile cetățenilor prevăzute în 
Acordul de retragere1, reiterând faptul că 
punerea în aplicare deplină a Acordului de 
retragere rămâne o prioritate absolută; 
subliniază că punerea în aplicare deplină 
a Acordului de retragere, inclusiv a 
Protocolului privind Irlanda de Nord, este 
o condiție prealabilă și un element de 
bază pentru un parteneriat viitor între UE 
și Regatul Unit;

__________________ __________________
1 Texte adoptate, P9_TA(2020)0006. 1 Texte adoptate, P9_TA(2020)0006.

Or. en

Amendamentul 2
François Alfonsi
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește Rezoluția sa din 15 
ianuarie 2020 referitoare la punerea în 
aplicare și monitorizarea dispozițiilor 
privind drepturile cetățenilor prevăzute în 
Acordul de retragere1, reiterând faptul că 
punerea în aplicare deplină a Acordului de 
retragere rămâne o prioritate absolută;

1. reamintește Rezoluția sa din 15 
ianuarie 2020 referitoare la punerea în 
aplicare și monitorizarea dispozițiilor 
privind drepturile cetățenilor prevăzute în 
Acordul de retragere1, reiterând faptul că 
punerea în aplicare deplină a Acordului de 
retragere rămâne o prioritate absolută; 
consideră că punerea în aplicare deplină 
a Acordului de retragere este o condiție 
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esențială pentru a se asigura încrederea 
necesară în vederea  negocierii cu succes 
a viitoarei relații dintre UE și Regatul 
Unit;

__________________ __________________
1 Texte adoptate, P9_TA(2020)0006. 1 Texte adoptate, P9_TA(2020)0006.

Or. en

Amendamentul 3
Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește Rezoluția sa din 15 
ianuarie 2020 referitoare la punerea în 
aplicare și monitorizarea dispozițiilor 
privind drepturile cetățenilor prevăzute în 
Acordul de retragere1, reiterând faptul că 
punerea în aplicare deplină a Acordului de 
retragere rămâne o prioritate absolută;

1. reamintește Rezoluția sa din 15 
ianuarie 2020 referitoare la punerea în 
aplicare și monitorizarea dispozițiilor 
privind drepturile cetățenilor prevăzute în 
Acordul de retragere1, reiterând faptul că 
punerea în aplicare deplină a Acordului de 
retragere rămâne o prioritate absolută, 
precum și o protecție reciprocă pentru 
cetățenii Uniunii și pentru cetățenii 
Regatului Unit deopotrivă;

__________________ __________________
1 Texte adoptate, P9_TA(2020)0006. 1 Texte adoptate, P9_TA(2020)0006.

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește Rezoluția sa din 15 
ianuarie 2020 referitoare la punerea în 

1. reamintește Rezoluția sa din 15 
ianuarie 2020 referitoare la punerea în 
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aplicare și monitorizarea dispozițiilor 
privind drepturile cetățenilor prevăzute în 
Acordul de retragere1, reiterând faptul că 
punerea în aplicare deplină a Acordului de 
retragere rămâne o prioritate absolută;

aplicare și monitorizarea dispozițiilor 
privind drepturile cetățenilor prevăzute în 
Acordul de retragere1, reiterând faptul că 
punerea în aplicare deplină a Acordului de 
retragere rămâne o prioritate absolută și 
principala condiție obligatorie pentru un 
viitor parteneriat de succes;

__________________ __________________
1 Texte adoptate, P9_TA(2020)0006. 1 Texte adoptate, P9_TA(2020)0006.

Or. en

Amendamentul 5
Paulo Rangel

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reamintește că pandemia de 
COVID-19, criza sanitară provocată de 
aceasta în Europa și consecințele sale 
sociale și economice devastatoare 
evidențiază și mai mult proximitatea 
noastră geografică și interconectarea 
economică;

Or. en

Amendamentul 6
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison
în numele Grupului ID

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. reamintește că respectarea 
tratatelor constituie un principiu 
fundamental al oricărei ordini juridice și, 
în special, al ordinii juridice 
internaționale; subliniază că stabilitatea 
și încrederea în relațiile dintre Uniunea 
Europeană și Regatul Unit depind de 

2. reamintește că Acordul de retragere 
este o componentă esențială a procesului 
de retragere a Regatului Unit și că acesta 
trebuie pus în aplicare cu bună credință;
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respectarea, de către ambele părți, a 
principiilor pe care li le impune Acordul 
de retragere și că acesta trebuie pus în 
aplicare cu bună credință;

Or. en

Amendamentul 7
Fabio Massimo Castaldo

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. reamintește că respectarea tratatelor 
constituie un principiu fundamental al 
oricărei ordini juridice și, în special, al 
ordinii juridice internaționale; subliniază 
că stabilitatea și încrederea în relațiile 
dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit 
depind de respectarea, de către ambele 
părți, a principiilor pe care li le impune 
Acordul de retragere și că acesta trebuie 
pus în aplicare cu bună credință;

2. reamintește că respectarea tratatelor 
constituie un principiu fundamental al 
oricărei ordini juridice și, prin urmare, 
invită Comisia și Consiliul să urmărească 
obiectivele prevăzute la articolul 21 din 
TUE, acordând o atenție deosebită 
apărării valorilor, drepturilor și 
intereselor fundamentale, securității, 
independenței și integrității Uniunii în 
ansamblul său, consolidării securității 
internaționale, conservării și îmbunătățirii 
calității mediului și gestionării durabile a 
resurselor naturale globale; subliniază că 
stabilitatea și încrederea în relațiile dintre 
Uniunea Europeană și Regatul Unit depind 
de respectarea, de către ambele părți, a 
principiilor impuse de Acordul de retragere 
și că acesta trebuie pus în aplicare cu bună 
credință;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. reamintește că respectarea tratatelor 
constituie un principiu fundamental al 
oricărei ordini juridice și, în special, al 
ordinii juridice internaționale; subliniază că 
stabilitatea și încrederea în relațiile dintre 
Uniunea Europeană și Regatul Unit depind 
de respectarea, de către ambele părți, a 
principiilor pe care li le impune Acordul 
de retragere și că acesta trebuie pus în 
aplicare cu bună credință;

2. reamintește că respectarea tratatelor 
constituie un principiu fundamental al 
oricărei ordini juridice și, în special, al 
ordinii juridice internaționale; subliniază că 
stabilitatea și încrederea în relațiile dintre 
Uniunea Europeană și Regatul Unit depind 
de respectarea, de către ambele părți, a 
principiilor impuse de Acordul de retragere 
și Declarația politică UE-Regatul Unit și 
că acesta trebuie pus în aplicare cu bună 
credință;

Or. en

Amendamentul 9
Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. reamintește că respectarea tratatelor 
constituie un principiu fundamental al 
oricărei ordini juridice și, în special, al 
ordinii juridice internaționale; subliniază că 
stabilitatea și încrederea în relațiile dintre 
Uniunea Europeană și Regatul Unit depind 
de respectarea, de către ambele părți, a 
principiilor pe care li le impune Acordul 
de retragere și că acesta trebuie pus în 
aplicare cu bună credință;

2. reamintește că respectarea tratatelor 
constituie un principiu fundamental al 
oricărei ordini juridice și, în special, al 
ordinii juridice internaționale; subliniază că 
stabilitatea și încrederea în relațiile dintre 
Uniunea Europeană și Regatul Unit depind 
de respectarea, de către ambele părți, a 
principiilor impuse de Acordul de retragere 
și că acesta trebuie pus în aplicare cu bună 
credință, pentru a preveni eventualele 
perturbări și pentru a se asigura 
securitatea juridică a cetățenilor și 
agenților economici;

Or. en

Amendamentul 10
Pedro Silva Pereira

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

2a. este preocupat de procesul de 
aplicare a sistemului de înregistrare a 
cetățenilor Uniunii Europene în vederea 
obținerii noului statut de ședere în 
Regatul Unit; constată, în acest sens, că, 
potrivit celor mai recente statistici privind 
sistemul de înregistrare a cetățenilor UE, 
pentru luna februarie 2020, publicat de 
Ministerul de Interne al Regatului Unit la 
19 martie 2020, numărul total de cereri 
primite până la 29 februarie 2020 a fost 
mai mare de 3,3 milioane (3 343 700) și 
că, din numărul total de cereri 
soluționate, 58 % au primit statutul de 
stabilit și 41 % au primit statutul de 
stabilire provizorie;

Or. en

Amendamentul 11
Pedro Silva Pereira

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. consideră că numărul de cazuri 
cărora li s-a acordat statutul de stabilire 
provizorie este unul ridicat în mod 
proporțional, în comparație cu numărul 
de cazuri cărora li s-a acordat statutul de 
stabilit; îndeamnă Ministerul de Interne 
al Regatului Unit să dea dovadă de 
flexibilitate în ceea ce privește acceptarea 
dovezilor furnizate de solicitanți privind 
șederea lor în țară pe perioada de cinci 
ani necesară; este, de asemenea, 
preocupat de faptul că solicitanților nu li 
se eliberează nicio dovadă fizică privind 
statutul pe care l-au obținut;

Or. en
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Amendamentul 12
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison
în numele Grupului ID

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită părțile să asigure punerea în 
aplicare strictă a Protocolului privind 
Irlanda/Irlanda de Nord; avertizează că 
Comitetul mixt UE-Regatul Unit, instituit 
în temeiul articolului 164 din Acordul de 
retragere, nu poate fi utilizat ca forum de 
renegociere a termenilor respectivului 
protocol sau a niciunei alte părți a 
Acordului de retragere;

3. invită părțile să asigure punerea în 
aplicare a Protocolului privind 
Irlanda/Irlanda de Nord;

Or. en

Amendamentul 13
Pedro Silva Pereira

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită părțile să asigure punerea în 
aplicare strictă a Protocolului privind 
Irlanda/Irlanda de Nord; avertizează că 
Comitetul mixt UE-Regatul Unit, instituit 
în temeiul articolului 164 din Acordul de 
retragere, nu poate fi utilizat ca forum de 
renegociere a termenilor respectivului 
protocol sau a niciunei alte părți a 
Acordului de retragere;

3. invită părțile să asigure punerea în 
aplicare strictă a Protocolului privind 
Irlanda/Irlanda de Nord; avertizează că 
Comitetul mixt UE-Regatul Unit, instituit 
în temeiul articolului 164 din Acordul de 
retragere, nu poate fi utilizat ca forum de 
renegociere a termenilor respectivului 
protocol sau a niciunei alte părți a 
Acordului de retragere; își exprimă 
îngrijorarea, în această privință, cu 
privire la declarațiile publice ale 
guvernului Regatului Unit care arată 
lipsa de voință politică de a-și respecta pe 
deplin angajamentele legale asumate în 
temeiul Acordului de retragere, și anume 
cele privind controalele la frontieră în 
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Marea Irlandei;

Or. en

Amendamentul 14
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison
în numele Grupului ID

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. ia act de prima reuniune a 
Comitetului mixt UE-Regatul Unit din 30 
martie 2020, care s-a concentrat asupra 
situației actuale a punerii în aplicare a 
Acordului de retragere și, în special, a 
Protocolului privind Irlanda/Irlanda de 
Nord și a părții referitoare la drepturile 
cetățenilor; subliniază că, în urma acestei 
reuniuni, Comisia Europeană a afirmat 
că există „o nevoie urgentă de a prezenta 
un calendar detaliat și de a lua măsurile 
necesare, cum ar fi pregătirea 
introducerii de proceduri vamale pentru 
mărfurile care intră în Irlanda de Nord 
din Marea Britanie și asigurarea faptului 
că toate controalele sanitare și 
fitosanitare necesare, precum și alte 
controale de reglementare pot fi efectuate 
pentru mărfurile care intră în Irlanda de 
Nord din afara UE”;

4. ia act de prima reuniune a 
Comitetului mixt UE-Regatul Unit din 30 
martie 2020, care s-a concentrat asupra 
situației actuale a punerii în aplicare a 
Acordului de retragere;

Or. en

Amendamentul 15
Geert Bourgeois

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. ia act de prima reuniune a 4. ia act de prima reuniune a 
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Comitetului mixt UE-Regatul Unit din 30 
martie 2020, care s-a concentrat asupra 
situației actuale a punerii în aplicare a 
Acordului de retragere și, în special, a 
Protocolului privind Irlanda/Irlanda de 
Nord și a părții referitoare la drepturile 
cetățenilor; subliniază că, în urma acestei 
reuniuni, Comisia Europeană a afirmat că 
există „o nevoie urgentă de a prezenta un 
calendar detaliat și de a lua măsurile 
necesare, cum ar fi pregătirea introducerii 
de proceduri vamale pentru mărfurile care 
intră în Irlanda de Nord din Marea Britanie 
și asigurarea faptului că toate controalele 
sanitare și fitosanitare necesare, precum și 
alte controale de reglementare pot fi 
efectuate pentru mărfurile care intră în 
Irlanda de Nord din afara UE”;

Comitetului mixt UE-Regatul Unit din 30 
martie 2020, care s-a concentrat asupra 
situației actuale a punerii în aplicare a 
Acordului de retragere și, în special, a 
Protocolului privind Irlanda/Irlanda de 
Nord și a părții referitoare la drepturile 
cetățenilor; salută, în urma acestei 
reuniuni, angajamentul ferm al Regatului 
Unit de a proteja Acordul de la Belfast în 
toate aspectele, de a-și îndeplini obligațiile 
care îi revin în cadrul Protocolului 
privind Irlanda de Nord și angajamentele 
față de cetățenii UE din Regatul Unit, în 
conformitate cu Acordul de retragere; 
subliniază că, în urma acestei reuniuni, 
Comisia Europeană a afirmat că există „o 
nevoie urgentă de a prezenta un calendar 
detaliat și de a lua măsurile necesare, cum 
ar fi pregătirea introducerii de proceduri 
vamale pentru mărfurile care intră în 
Irlanda de Nord din Marea Britanie și 
asigurarea faptului că toate controalele 
sanitare și fitosanitare necesare, precum și 
alte controale de reglementare pot fi 
efectuate pentru mărfurile care intră în 
Irlanda de Nord din afara UE”;

Or. en

Amendamentul 16
Mairead McGuinness

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. ia act de prima reuniune a 
Comitetului mixt UE-Regatul Unit din 30 
martie 2020, care s-a concentrat asupra 
situației actuale a punerii în aplicare a 
Acordului de retragere și, în special, a 
Protocolului privind Irlanda/Irlanda de 
Nord și a părții referitoare la drepturile 
cetățenilor; subliniază că, în urma acestei 
reuniuni, Comisia Europeană a afirmat că 
există „o nevoie urgentă de a prezenta un 

4. ia act de prima reuniune a 
Comitetului mixt UE-Regatul Unit din 30 
martie 2020, care s-a concentrat asupra 
situației actuale a punerii în aplicare a 
Acordului de retragere și, în special, a 
Protocolului privind Irlanda/Irlanda de 
Nord și a părții referitoare la drepturile 
cetățenilor; subliniază că, în urma acestei 
reuniuni, Comisia Europeană a afirmat că 
există „o nevoie urgentă de a prezenta un 
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calendar detaliat și de a lua măsurile 
necesare, cum ar fi pregătirea introducerii 
de proceduri vamale pentru mărfurile care 
intră în Irlanda de Nord din Marea Britanie 
și asigurarea faptului că toate controalele 
sanitare și fitosanitare necesare, precum și 
alte controale de reglementare pot fi 
efectuate pentru mărfurile care intră în 
Irlanda de Nord din afara UE”;

calendar detaliat și de a lua măsurile 
necesare, cum ar fi pregătirea introducerii 
de proceduri vamale pentru mărfurile care 
intră în Irlanda de Nord din Marea Britanie 
și asigurarea faptului că toate controalele 
sanitare și fitosanitare necesare, precum și 
alte controale de reglementare pot fi 
efectuate pentru mărfurile care intră în 
Irlanda de Nord din afara UE”; salută 
prima reuniune a Comitetului specializat 
pentru Protocolul privind Irlanda/Irlanda 
de Nord din 30 aprilie 2020, după care 
Comisia Europeană a observat că 
schimburile „trebuie să fie urmate urgent 
de măsuri concrete”;

Or. en

Amendamentul 17
Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. ia act de prima reuniune a 
Comitetului mixt UE-Regatul Unit din 30 
martie 2020, care s-a concentrat asupra 
situației actuale a punerii în aplicare a 
Acordului de retragere și, în special, a 
Protocolului privind Irlanda/Irlanda de 
Nord și a părții referitoare la drepturile 
cetățenilor; subliniază că, în urma acestei 
reuniuni, Comisia Europeană a afirmat că 
există „o nevoie urgentă de a prezenta un 
calendar detaliat și de a lua măsurile 
necesare, cum ar fi pregătirea introducerii 
de proceduri vamale pentru mărfurile care 
intră în Irlanda de Nord din Marea Britanie 
și asigurarea faptului că toate controalele 
sanitare și fitosanitare necesare, precum și 
alte controale de reglementare pot fi 
efectuate pentru mărfurile care intră în 
Irlanda de Nord din afara UE”;

4. ia act de prima reuniune a 
Comitetului mixt UE-Regatul Unit din 30 
martie 2020, care s-a concentrat asupra 
situației actuale a punerii în aplicare a 
Acordului de retragere și, în special, a 
Protocolului privind Irlanda/Irlanda de 
Nord și a părții referitoare la drepturile 
cetățenilor și ale membrilor de familie ai 
acestora; subliniază că, în urma acestei 
reuniuni, Comisia Europeană a afirmat că 
există „o nevoie urgentă de a prezenta un 
calendar detaliat și de a lua măsurile 
necesare, cum ar fi pregătirea introducerii 
de proceduri vamale pentru mărfurile care 
intră în Irlanda de Nord din Marea Britanie 
și asigurarea faptului că toate controalele 
sanitare și fitosanitare necesare, precum și 
alte controale de reglementare pot fi 
efectuate pentru mărfurile care intră în 
Irlanda de Nord din afara UE”;
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Or. en

Amendamentul 18
Pedro Silva Pereira

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. reamintește că deciziile importante 
trebuie luate de Comitetul mixt UE-
Regatul Unit referitor la punerea în 
aplicare a Protocolului privind 
Irlanda/Irlanda de Nord înainte de 
încheierea perioadei de tranziție, în 
special în temeiul articolului 5 din 
protocol; speră că se va acorda prioritate 
activității celor șase comitete specializate 
prevăzute în Acordul de retragere privind 
domeniile-cheie pentru punerea în 
aplicare a Acordului de retragere, în 
special a Comitetului specializat privind 
Protocolul privind Irlanda/Irlanda de 
Nord;

Or. en

Amendamentul 19
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. Acordul de retragere ar trebui să 
prevadă că cetățenii europeni și britanici 
care au drept de ședere legal au aceleași 
drepturi de a locui, de a munci și de a 
călători ca înainte; acesta ar trebui să 
asigure că cetățenilor europeni și britanici 
li se vor oferi toate informațiile necesare 
cu privire la drepturile lor și la etapele 
care trebuie urmate pentru a continua să 
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trăiască, să lucreze și să călătorească în 
țara de reședință;

Or. en

Amendamentul 20
Paulo Rangel

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. îndeamnă ambele părți să adopte o 
decizie comună de prelungire  a perioadei 
de tranziție după 31 decembrie 2020, cel 
târziu până în iunie; subliniază impactul 
sever al pandemiei de COVID-19 asupra 
negocierilor, reiterând totodată 
necesitatea de a se asigura o tranziție 
ușoară și toate modificările instituționale 
necesare, cum ar fi un birou tehnic al 
Comisiei Europene la Belfast;

Or. en

Amendamentul 21
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. acordul trebuie să asigure că 
întreprinderile din UE în sectoare precum 
agricultura, IT și industria de mașini și 
echipamente vor primi toate informațiile 
necesare și vor cunoaște etapele de urmat 
pentru a avea acces în continuare pe piața 
Regatului Unit;

Or. en
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Amendamentul 22
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison
în numele Grupului ID

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. se așteaptă ca Parlamentul să fie 
informat pe deplin și fără întârziere cu 
privire la toate discuțiile purtate și 
deciziile adoptate de Comitetul mixt; 
reamintește, în acest sens, obligațiile care 
decurg din Decizia (UE) 2020/135 a 
Consiliului din 30 ianuarie 2020 
referitoare la încheierea Acordului 
privind retragerea Regatului Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea 
Europeană și din Comunitatea 
Europeană a Energiei Atomice2, în 
special articolul 2 alineatul (3), care 
prevede că Parlamentul trebuie să fie în 
măsură să își exercite pe deplin 
prerogativele instituționale pe tot 
parcursul lucrărilor Comitetului mixt;

eliminat

__________________
2 JO L 29, 31.1.2020, p. 1.

Or. en

Amendamentul 23
Charles Goerens, Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa, Gilles Boyer, Pascal 
Durand, Guy Verhofstadt, Sandro Gozi

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. regretă, în acest sens, că 
Parlamentul European nu are acces 
deplin la documentele de negociere cu 
Regatul Unit, în primul rând proiectul de 
text juridic propus de Regatul Unit; 
subliniază importanța transparenței 
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depline în procesul de negociere și 
îndeamnă Grupul operativ pentru relațiile 
cu Regatul Unit să pledeze pentru 
publicarea pozițiilor complete de 
negociere, pentru a se asigura că 
Parlamentul poate urmări în mod eficient 
și în mod informat negocierile de 
parteneriat;

Or. en

Amendamentul 24
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison
în numele Grupului ID

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. reamintește, în acest context, 
angajamentul asumat de Președintele 
Comisiei Europene la ședința plenară a 
Parlamentului din 16 aprilie 2019, 
conform căruia Comisia va implica în 
mod semnificativ Parlamentul și va ține 
seama în cea mai mare măsură de opiniile 
Parlamentului în cadrul lucrărilor 
Comitetului mixt, precum și că nu se 
poate decide nimic fără să se țină seama 
pe deplin de poziția Parlamentului;

eliminat

Or. en

Amendamentul 25
Danuta Maria Hübner

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. reamintește, în acest context, 
angajamentul asumat de Președintele 
Comisiei Europene la ședința plenară a 

6. subliniază că, în conformitate cu 
articolul 218 alineatul (10) din TFUE, 
Parlamentul are dreptul să obțină 
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Parlamentului din 16 aprilie 2019, conform 
căruia Comisia va implica în mod 
semnificativ Parlamentul și va ține seama 
în cea mai mare măsură de opiniile 
Parlamentului în cadrul lucrărilor 
Comitetului mixt, precum și că nu se poate 
decide nimic fără să se țină seama pe 
deplin de poziția Parlamentului;

informații complete care să acopere toate 
etapele punerii în aplicare a acordurilor 
internaționale încheiate de UE care 
vizează Acordul de retragere; reamintește, 
în acest context, angajamentul asumat de 
Președintele Comisiei Europene la ședința 
plenară a Parlamentului din 16 aprilie 
2019, conform căruia Comisia va implica 
în mod semnificativ Parlamentul și va ține 
seama în cea mai mare măsură de opiniile 
Parlamentului în cadrul lucrărilor 
Comitetului mixt, precum și că nu se poate 
decide nimic fără să se țină seama pe 
deplin de poziția Parlamentului;

Or. en

Amendamentul 26
Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. reamintește, în acest context, 
angajamentul asumat de Președintele 
Comisiei Europene la ședința plenară a 
Parlamentului din 16 aprilie 2019, conform 
căruia Comisia va implica în mod 
semnificativ Parlamentul și va ține seama 
în cea mai mare măsură de opiniile 
Parlamentului în cadrul lucrărilor 
Comitetului mixt, precum și că nu se poate 
decide nimic fără să se țină seama pe 
deplin de poziția Parlamentului;

6. reamintește, în acest context, 
angajamentul asumat de Președintele 
Comisiei Europene la ședința plenară a 
Parlamentului din 16 aprilie 2019, conform 
căruia Comisia va implica în mod 
semnificativ Parlamentul și va ține seama 
în cea mai mare măsură de opiniile 
Parlamentului în cadrul lucrărilor 
Comitetului mixt, precum și că nu se poate 
decide nimic fără să se țină seama pe 
deplin de poziția Parlamentului, care este 
rezultatul mai multor consultări publice și 
dialoguri cu societatea civilă, cu experți și 
cu parlamente naționale;

Or. en

Amendamentul 27
François Alfonsi
în numele Grupului Verts/ALE
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Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. consideră că administrațiile 
descentralizate ar trebui să fie pe deplin 
informate și incluse în deciziile legate de 
punerea în aplicare a Acordului de 
retragere și în deciziile adoptate de 
Comitetul mixt;

Or. en

Amendamentul 28
Pedro Silva Pereira

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. reamintește că viitorul parteneriat 
poate fi încheiat numai cu participarea 
deplină și cu acordul final al 
Parlamentului European;

Or. en

Amendamentul 29
Pedro Silva Pereira

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. reamintește că deciziile importante 
trebuie luate de către Comitetul mixt UE-
Regatul Unit referitor la punerea în 
aplicare a Protocolului privind 
Irlanda/Irlanda de Nord înainte de 
încheierea perioadei de tranziție, în 
special în temeiul articolului 5 din 

eliminat
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Protocol; speră că se va acorda prioritate 
începerii activității celor șase comitete 
specializate prevăzute în Acordul de 
retragere privind domeniile-cheie pentru 
punerea în aplicare a Acordului de 
retragere, în special a Comitetului 
specializat privind Protocolul privind 
Irlanda/Irlanda de Nord;

Or. en

Amendamentul 30
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison
în numele Grupului ID

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. reamintește că deciziile importante 
trebuie luate de către Comitetul mixt UE-
Regatul Unit referitor la punerea în 
aplicare a Protocolului privind 
Irlanda/Irlanda de Nord înainte de 
încheierea perioadei de tranziție, în 
special în temeiul articolului 5 din 
Protocol; speră că se va acorda prioritate 
începerii activității celor șase comitete 
specializate prevăzute în Acordul de 
retragere privind domeniile-cheie pentru 
punerea în aplicare a Acordului de 
retragere, în special a Comitetului 
specializat privind Protocolul privind 
Irlanda/Irlanda de Nord;

eliminat

Or. en

Amendamentul 31
Mairead McGuinness

Proiect de aviz
Punctul 7



PE650.681v01-00 20/51 AM\1204552RO.docx

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

7. reamintește că deciziile importante 
trebuie luate de către Comitetul mixt UE-
Regatul Unit referitor la punerea în 
aplicare a Protocolului privind 
Irlanda/Irlanda de Nord înainte de 
încheierea perioadei de tranziție, în special 
în temeiul articolului 5 din Protocol; speră 
că se va acorda prioritate începerii 
activității celor șase comitete specializate 
prevăzute în Acordul de retragere privind 
domeniile-cheie pentru punerea în aplicare 
a Acordului de retragere, în special a 
Comitetului specializat privind Protocolul 
privind Irlanda/Irlanda de Nord;

7. reamintește că deciziile importante 
trebuie luate de către Comitetul mixt UE-
Regatul Unit referitor la punerea în 
aplicare a Protocolului privind 
Irlanda/Irlanda de Nord înainte de 
încheierea perioadei de tranziție, în special 
în temeiul articolului 5 din Protocol; speră 
că se va acorda prioritate începerii 
activității celor șase comitete specializate 
prevăzute în Acordul de retragere privind 
domeniile-cheie pentru punerea în aplicare 
a Acordului de retragere; salută prima 
reuniune a Comitetului specializat privind 
Protocolul privind Irlanda/Irlanda de Nord 
din 30 aprilie 2020;

Or. en

Amendamentul 32
Pedro Silva Pereira

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. este preocupat de procesul de 
aplicare a sistemului de înregistrare a 
cetățenilor Uniunii Europene în vederea 
obținerii noului statut de ședere în 
Regatul Unit; constată, în acest sens, că, 
potrivit celor mai recente statistici privind 
sistemul de înregistrare a cetățenilor UE, 
pentru luna februarie 2020, publicat de 
Ministerul de Interne al Regatului Unit la 
19 martie 2020, numărul total de cereri 
primite până la 29 februarie 2020 a fost 
de peste 3,3 milioane (3 343 700) și că, din 
numărul total de cereri soluționate, 58 % 
au primit statutul de rezident permanent 
și 41 % au primit statutul de pre-rezident;

eliminat

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

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. este preocupat de procesul de 
aplicare a sistemului de înregistrare a 
cetățenilor Uniunii Europene în vederea 
obținerii noului statut de ședere în Regatul 
Unit; constată, în acest sens, că, potrivit 
celor mai recente statistici privind sistemul 
de înregistrare a cetățenilor UE, pentru 
luna februarie 2020, publicat de Ministerul 
de Interne al Regatului Unit la 19 martie 
2020, numărul total de cereri primite până 
la 29 februarie 2020 a fost de peste 3,3 
milioane (3 343 700) și că, din numărul 
total de cereri soluționate, 58 % au primit 
statutul de rezident permanent și 41 % au 
primit statutul de pre-rezident;

8. este preocupat de procesul de 
aplicare a sistemului de înregistrare a 
cetățenilor Uniunii Europene în vederea 
obținerii noului statut de ședere în Regatul 
Unit; constată, în acest sens, că, potrivit 
celor mai recente statistici privind sistemul 
de înregistrare a cetățenilor UE, pentru 
luna februarie 2020, publicat de Ministerul 
de Interne al Regatului Unit la 19 martie 
2020, numărul total de cereri primite până 
la 29 februarie 2020 a fost de peste 3,3 
milioane (3 343 700) și că, din numărul 
total de cereri soluționate, 58 % au primit 
statutul de stabilit și 41 % au primit 
statutul de stabilire provizorie; este 
îngrijorat de faptul că cetățenii cu statut 
de stabilire provizorie nu au acces la 
prestații decât dacă își dovedesc și dreptul 
de ședere; reamintește că succesul 
viitoarei relații dintre UE și Regatul Unit 
depinde și de punerea în aplicare corectă 
a dispozițiilor Acordului de retragere cu 
privire la drepturile cetățenilor europeni 
în Regatul Unit;

Or. en

Amendamentul 34
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison
în numele Grupului ID

Proiect de aviz
Punctul 8
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Proiectul de aviz Amendamentul

8. este preocupat de procesul de 
aplicare a sistemului de înregistrare a 
cetățenilor Uniunii Europene în vederea 
obținerii noului statut de ședere în Regatul 
Unit; constată, în acest sens, că, potrivit 
celor mai recente statistici privind sistemul 
de înregistrare a cetățenilor UE, pentru 
luna februarie 2020, publicat de Ministerul 
de Interne al Regatului Unit la 19 martie 
2020, numărul total de cereri primite până 
la 29 februarie 2020 a fost de peste 3,3 
milioane (3 343 700) și că, din numărul 
total de cereri soluționate, 58 % au primit 
statutul de rezident permanent și 41 % au 
primit statutul de pre-rezident;

8. ia act de aplicarea sistemului de 
înregistrare a cetățenilor Uniunii Europene; 
constată, în acest sens, că, potrivit celor 
mai recente statistici privind sistemul de 
înregistrare a cetățenilor UE, pentru luna 
februarie 2020, publicat de Ministerul de 
Interne al Regatului Unit la 19 martie 
2020, numărul total de cereri primite până 
la 29 februarie 2020 a fost de peste 3,3 
milioane (3 343 700) și că, din numărul 
total de cereri soluționate, 58 % au primit 
statutul de stabilit și 41 % au primit 
statutul de stabilire provizorie;

Or. en

Amendamentul 35
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison
în numele Grupului ID

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. consideră că numărul de cazuri 
cărora li s-a acordat statutul de pre-
rezident este proporțional ridicat, în 
comparație cu numărul de cazuri cărora 
li s-a acordat statutul de rezident 
permanent; îndeamnă Ministerul de 
Interne al Regatului Unit să dea dovadă 
de flexibilitate în ceea ce privește 
acceptarea dovezilor furnizate de 
solicitanți privind șederea lor în țară pe 
perioada de cinci ani necesară; este, de 
asemenea, preocupat de faptul că 
solicitanților nu li se eliberează nicio 
dovadă fizică privind statutul pe care l-au 
obținut;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 36
Pedro Silva Pereira

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. consideră că numărul de cazuri 
cărora li s-a acordat statutul de pre-
rezident este proporțional ridicat, în 
comparație cu numărul de cazuri cărora 
li s-a acordat statutul de rezident 
permanent; îndeamnă Ministerul de 
Interne al Regatului Unit să dea dovadă 
de flexibilitate în ceea ce privește 
acceptarea dovezilor furnizate de 
solicitanți privind șederea lor în țară pe 
perioada de cinci ani necesară; este, de 
asemenea, preocupat de faptul că 
solicitanților nu li se eliberează nicio 
dovadă fizică privind statutul pe care l-au 
obținut;

eliminat

Or. en

Amendamentul 37
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 9 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. invită Comisia Europeană să 
verifice dacă drepturile cetățenilor UE 
aparținând grupurilor vulnerabile și 
defavorizate au fost respectate în procesul 
de a obține acces la un statut de stabilit 
sau de stabilire provizorie; reiterează 
importanța ca accesul complet la 
drepturile și informațiile privind noul 
statut să fie pus la dispoziția tuturor 
cetățenilor, independent de statutul lor 
social, etnic sau financiar;
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Or. en

Amendamentul 38
François Alfonsi
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 9 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. reamintește angajamentul său de a 
monitoriza punerea în aplicare la nivelul 
UE-27 a părții a doua a Acordului de 
retragere și reiterează faptul că, pentru 
protejarea drepturilor cetățenilor britanici 
rezidenți în UE-27, este esențială o 
abordare coerentă și generoasă;

Or. en

Amendamentul 39
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 9 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9b. reiterează importanța garantării 
unor oportunități de piață egale pentru 
toți cetățenii UE în cadrul întreprinderilor 
din Regatul Unit și invită Comisia să 
evalueze situația din Regatul Unit și să 
ofere sprijin imediat antreprenorilor din 
UE care au nevoie de sprijin;

Or. en

Amendamentul 40
Charles Goerens, Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa, Gilles Boyer, Pascal 
Durand, Guy Verhofstadt, Sandro Gozi
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Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. reiterează că Parlamentul va 
continua să fie vigilent cu privire la 
punerea în aplicare a tuturor dispozițiilor 
Acordului de retragere;

10. reiterează că Parlamentul va 
continua să fie vigilent cu privire la 
punerea în aplicare a tuturor dispozițiilor 
Acordului de retragere și ale Declarației 
politice UE-Regatul Unit;

Or. en

Amendamentul 41
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison
în numele Grupului ID

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. salută proiectul de text al 
Acordului privind noul parteneriat cu 
Regatul Unit, publicat de Comisia 
Europeană la 18 martie 2020 („proiect de 
text al acordului”), care propune un acord 
cuprinzător pentru un parteneriat 
profund și strâns, un cadru instituțional 
global și dispoziții solide privind 
soluționarea litigiilor bazate pe norme și 
aplicabile, inclusiv gestionarea și 
supravegherea continuă a acordului, 
precum și mecanismele de soluționare a 
litigiilor, de aplicare și de respectare a 
normelor; consideră că abordarea 
proiectului de text al acordului propus de 
Comisia Europeană evită proliferarea 
acordurilor bilaterale, care ar duce în 
mod inevitabil la deficiențe cauzate de 
complexitatea și caracterul incomplet ale 
unui astfel de sistem;

11. este preocupat de faptul că 
proiectul de text al Acordului privind noul 
parteneriat cu Regatul Unit, publicat de 
Comisia Europeană la 18 martie 2020 
(„proiect de text al acordului”), care 
propune dispoziții specifice unilaterale, 
contrare practicii internaționale standard 
în acordurile de liber schimb, cum ar fi 
respectarea automată a normelor UE 
privind munca, protecția mediului și 
ajutorul de stat, precum și accesul 
necondiționat la resursele naturale ale 
Regatului Unit, subminează suveranitatea 
Regatului Unit și nu demonstrează 
respectul cuvenit pentru decizia 
democratică a Regatului Unit de a se 
retrage din UE, periclitând astfel relațiile 
politice și economice amicale dintre 
statele naționale europene;

Or. en
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Amendamentul 42
Pedro Silva Pereira

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. salută proiectul de text al Acordului 
privind noul parteneriat cu Regatul Unit, 
publicat de Comisia Europeană la 18 
martie 2020 („proiect de text al 
acordului”), care propune un acord 
cuprinzător pentru un parteneriat profund și 
strâns, un cadru instituțional global și 
dispoziții solide privind soluționarea 
litigiilor bazate pe norme și aplicabile, 
inclusiv gestionarea și supravegherea 
continuă a acordului, precum și 
mecanismele de soluționare a litigiilor, de 
aplicare și de respectare a normelor; 
consideră că abordarea proiectului de text 
al acordului propus de Comisia Europeană 
evită proliferarea acordurilor bilaterale, 
care ar duce în mod inevitabil la deficiențe 
cauzate de complexitatea și caracterul 
incomplet ale unui astfel de sistem;

11. salută proiectul de text al Acordului 
privind noul parteneriat cu Regatul Unit, 
publicat de Comisia Europeană la 18 
martie 2020 („proiect de text al 
acordului”), care corespunde în linii mari 
cu mandatul său de negociere și cu 
rezoluția Parlamentului European și 
propune un acord cuprinzător pentru un 
parteneriat profund și strâns, un cadru 
instituțional global și dispoziții solide 
privind soluționarea litigiilor bazate pe 
norme și aplicabile, inclusiv gestionarea și 
supravegherea continuă a acordului, 
precum și mecanismele de soluționare a 
litigiilor, de aplicare și de respectare a 
normelor; consideră că abordarea 
proiectului de text al acordului propus de 
Comisia Europeană evită proliferarea 
acordurilor bilaterale, care ar duce în mod 
inevitabil la deficiențe cauzate de 
complexitatea și caracterul incomplet ale 
unui astfel de sistem;

Or. en

Amendamentul 43
François Alfonsi
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 11 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

11a. solicită includerea în acordul 
viitor a unor dispoziții ambițioase privind 
circulația persoanelor, în funcție de 
gradul de cooperare viitoare în alte 
sectoare; reamintește că cooperarea în 
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materie de politici în domeniul migrației 
și al azilului va trebui să asigure 
respectarea deplină a dreptului 
internațional umanitar, a Cartei 
drepturilor fundamentale a UE și a 
Convenției europene a drepturilor 
omului;

Or. en

Amendamentul 44
Pedro Silva Pereira

Proiect de aviz
Punctul 11 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

11a. consideră că textul proiectului de 
acord prevede un sistem de guvernanță 
robust, coerent și flexibil, care prevede 
mecanisme de soluționare a litigiilor care 
asigură căi de atac eficiente, care pot fi 
aplicate rapid și disuasive, bazate pe 
practicile OMC și ALS, care sunt pe 
deplin proporționale cu caracterul fără 
precedent al parteneriatului de mare 
anvergură avut în vedere;

Or. en

Amendamentul 45
Pedro Silva Pereira

Proiect de aviz
Punctul 11 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

11b. salută dispozițiile proiectului de 
acord care vizează menținerea autonomiei 
ordinii juridice a UE, inclusiv rolul Curții 
de Justiție a Uniunii Europene ca organ 
suprem pentru interpretarea dreptului 
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UE;

Or. en

Amendamentul 46
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison
în numele Grupului ID

Proiect de aviz
Punctul 12

Proiectul de aviz Amendamentul

12. insistă asupra faptului că orice 
acord privind o nouă relație între UE și 
Regatul Unit trebuie să fie coerent și 
adaptat la apropierea geografică a celor 
două părți, pe de o parte, și la nivelul 
ridicat de interconectare a economiilor 
celor două părți; respinge, în acest sens, 
orice alegere a diverselor elemente 
convenabile din diferite cadre juridice și 
comerciale aplicabile în contextul 
relațiilor dintre UE și diverse alte țări 
terțe;

12. insistă asupra faptului că orice 
acord privind o nouă relație între UE și 
Regatul Unit trebuie să se bazeze pe un 
parteneriat amical între parteneri egali, 
independenți și suverani; respinge orice 
încercare a UE de a submina 
suveranitatea Regatului Unit și de a 
aplica Regatului Unit standarde diferite 
față de cele aplicate altor parteneri politici 
și economici ai UE;

Or. en

Amendamentul 47
Paulo Rangel

Proiect de aviz
Punctul 12

Proiectul de aviz Amendamentul

12. insistă asupra faptului că orice 
acord privind o nouă relație între UE și 
Regatul Unit trebuie să fie coerent și 
adaptat la apropierea geografică a celor 
două părți, pe de o parte, și la nivelul 
ridicat de interconectare a economiilor 
celor două părți; respinge, în acest sens, 
orice alegere a diverselor elemente 
convenabile din diferite cadre juridice și 

12. insistă asupra faptului că orice 
acord privind o nouă relație între UE și 
Regatul Unit trebuie să fie coerent și 
adaptat la apropierea geografică a celor 
două părți, pe de o parte, și la nivelul 
ridicat de interconectare a economiilor 
celor două părți; respinge, în acest sens, 
orice alegere a diverselor elemente 
convenabile din diferite cadre juridice și 
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comerciale aplicabile în contextul relațiilor 
dintre UE și diverse alte țări terțe;

comerciale aplicabile în contextul relațiilor 
dintre UE și diverse alte țări terțe; 
reamintește în plus că integritatea pieței 
unice trebuie respectată;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 12

Proiectul de aviz Amendamentul

12. insistă asupra faptului că orice 
acord privind o nouă relație între UE și 
Regatul Unit trebuie să fie coerent și 
adaptat la apropierea geografică a celor 
două părți, pe de o parte, și la nivelul 
ridicat de interconectare a economiilor 
celor două părți; respinge, în acest sens, 
orice alegere a diverselor elemente 
convenabile din diferite cadre juridice și 
comerciale aplicabile în contextul relațiilor 
dintre UE și diverse alte țări terțe;

12. insistă asupra faptului că orice 
acord privind o nouă relație între UE și 
Regatul Unit trebuie să fie coerent și 
adaptat la apropierea geografică a celor 
două părți și la cooperarea locală 
transfrontalieră dintre acestea, pe de o 
parte, și la nivelul ridicat de interconectare 
a economiilor celor două părți; respinge, în 
acest sens, orice alegere a diverselor 
elemente convenabile din diferite cadre 
juridice și comerciale aplicabile în 
contextul relațiilor dintre UE și diverse alte 
țări terțe;

Or. en

Amendamentul 49
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 12 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

12a. solicită să se analizeze posibilitatea 
creării unui nou statut pentru cetățenia 
europeană, a unei garanții juridice 
explicite a statutului de cetățenie a 
Uniunii, fără diferențe sau inegalități și a 
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unei garanții pentru egalitatea de 
tratament;

Or. en

Amendamentul 50
Pedro Silva Pereira

Proiect de aviz
Punctul 12 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

12a. reamintește că domeniul de 
aplicare și profunzimea viitorului 
parteneriat UE-Regatul Unit vor depinde 
de asigurarea unor condiții de concurență 
echitabile;

Or. en

Amendamentul 51
Pedro Silva Pereira

Proiect de aviz
Punctul 13

Proiectul de aviz Amendamentul

13. respinge ideea de a nu încheia un 
acord cuprinzător din cauza recurgerii la 
mai multe acorduri sectoriale pentru că 
nu este suficient timp pentru încheierea 
negocierilor; reiterează că este încă 
posibil să se prelungească perioada de 
tranziție în conformitate cu articolul 132 
din Acordul de retragere; este preocupat 
de faptul că pandemia de COVID-19 riscă 
să aibă un impact negativ asupra 
calendarului prevăzut pentru încheierea 
acordului; avertizează că respectarea cu 
strictețe a acestui calendar în condiții 
dificile crește riscul unui Brexit dur la 
sfârșitul perioadei de tranziție;

eliminat



AM\1204552RO.docx 31/51 PE650.681v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 52
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison
în numele Grupului ID

Proiect de aviz
Punctul 13

Proiectul de aviz Amendamentul

13. respinge ideea de a nu încheia un 
acord cuprinzător din cauza recurgerii la 
mai multe acorduri sectoriale pentru că nu 
este suficient timp pentru încheierea 
negocierilor; reiterează că este încă posibil 
să se prelungească perioada de tranziție în 
conformitate cu articolul 132 din Acordul 
de retragere; este preocupat de faptul că 
pandemia de COVID-19 riscă să aibă un 
impact negativ asupra calendarului 
prevăzut pentru încheierea acordului; 
avertizează că respectarea cu strictețe a 
acestui calendar în condiții dificile crește 
riscul unui Brexit dur la sfârșitul 
perioadei de tranziție;

13. acceptă posibilitatea recurgerii la 
mai multe acorduri sectoriale pentru că nu 
este suficient timp pentru încheierea 
negocierilor; reiterează că nu este necesar 
să se prelungească perioada de tranziție în 
conformitate cu articolul 132 din Acordul 
de retragere;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 13

Proiectul de aviz Amendamentul

13. respinge ideea de a nu încheia un 
acord cuprinzător din cauza recurgerii la 
mai multe acorduri sectoriale pentru că nu 
este suficient timp pentru încheierea 
negocierilor; reiterează că este încă posibil 
să se prelungească perioada de tranziție 
în conformitate cu articolul 132 din 
Acordul de retragere; este preocupat de 

13. respinge ideea de a nu încheia un 
acord cuprinzător din cauza recurgerii la 
mai multe acorduri sectoriale pentru că nu 
este suficient timp pentru încheierea 
negocierilor;
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faptul că pandemia de COVID-19 riscă să 
aibă un impact negativ asupra 
calendarului prevăzut pentru încheierea 
acordului; avertizează că respectarea cu 
strictețe a acestui calendar în condiții 
dificile crește riscul unui Brexit dur la 
sfârșitul perioadei de tranziție;

Or. en

Amendamentul 54
Paulo Rangel

Proiect de aviz
Punctul 13

Proiectul de aviz Amendamentul

13. respinge ideea de a nu încheia un 
acord cuprinzător din cauza recurgerii la 
mai multe acorduri sectoriale pentru că nu 
este suficient timp pentru încheierea 
negocierilor; reiterează că este încă posibil 
să se prelungească perioada de tranziție în 
conformitate cu articolul 132 din Acordul 
de retragere; este preocupat de faptul că 
pandemia de COVID-19 riscă să aibă un 
impact negativ asupra calendarului 
prevăzut pentru încheierea acordului; 
avertizează că respectarea cu strictețe a 
acestui calendar în condiții dificile crește 
riscul unui Brexit dur la sfârșitul perioadei 
de tranziție;

13. respinge ideea de a nu încheia un 
acord cuprinzător din cauza recurgerii la 
mai multe acorduri sectoriale pentru că nu 
este suficient timp pentru încheierea 
negocierilor, întrucât o astfel de duplicare 
ar promova ineficiența în cadrul punerii 
în aplicare viitoare a acordului; reiterează 
că este încă posibil să se prelungească 
perioada de tranziție în conformitate cu 
articolul 132 din Acordul de retragere; este 
preocupat de faptul că pandemia de 
COVID-19 riscă să aibă un impact negativ 
asupra calendarului prevăzut pentru 
încheierea acordului; avertizează că 
respectarea cu strictețe a acestui calendar 
în condiții dificile crește riscul unui Brexit 
dur la sfârșitul perioadei de tranziție; 
regretă, în această privință, refuzul 
anunțat de Regatul Unit cu privire la 
orice prelungire a perioadei de tranziție;

Or. en

Amendamentul 55
Fabio Massimo Castaldo
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Proiect de aviz
Punctul 13

Proiectul de aviz Amendamentul

13. respinge ideea de a nu încheia un 
acord cuprinzător din cauza recurgerii la 
mai multe acorduri sectoriale pentru că nu 
este suficient timp pentru încheierea 
negocierilor; reiterează că este încă posibil 
să se prelungească perioada de tranziție în 
conformitate cu articolul 132 din Acordul 
de retragere; este preocupat de faptul că 
pandemia de COVID-19 riscă să aibă un 
impact negativ asupra calendarului 
prevăzut pentru încheierea acordului; 
avertizează că respectarea cu strictețe a 
acestui calendar în condiții dificile crește 
riscul unui Brexit dur la sfârșitul perioadei 
de tranziție;

13. respinge ideea de a nu încheia un 
acord cuprinzător din cauza recurgerii la 
mai multe acorduri sectoriale pentru că nu 
este suficient timp pentru încheierea 
negocierilor; solicită prelungirea perioadei 
de tranziție în conformitate cu articolul 132 
din Acordul de retragere; este preocupat de 
faptul că pandemia de COVID-19 are un 
impact negativ asupra calendarului 
prevăzut pentru încheierea acordului, 
făcând extrem de dificilă ajungerea la un 
acord până la expirarea termenului 
stabilit inițial, având în vedere că, până în 
prezent, au avut loc doar două dintre cele 
cinci reuniuni planificate inițial; 
avertizează că respectarea cu strictețe a 
acestui calendar în condiții dificile crește 
riscul unui Brexit dur la sfârșitul perioadei 
de tranziție;

Or. en

Amendamentul 56
Geert Bourgeois

Proiect de aviz
Punctul 13

Proiectul de aviz Amendamentul

13. respinge ideea de a nu încheia un 
acord cuprinzător din cauza recurgerii la 
mai multe acorduri sectoriale pentru că nu 
este suficient timp pentru încheierea 
negocierilor; reiterează că este încă posibil 
să se prelungească perioada de tranziție în 
conformitate cu articolul 132 din Acordul 
de retragere; este preocupat de faptul că 
pandemia de COVID-19 riscă să aibă un 
impact negativ asupra calendarului 
prevăzut pentru încheierea acordului; 
avertizează că respectarea cu strictețe a 
acestui calendar în condiții dificile crește 
riscul unui Brexit dur la sfârșitul perioadei 

13. respinge ideea de a nu încheia un 
acord cuprinzător din cauza recurgerii la 
mai multe acorduri sectoriale pentru că nu 
este suficient timp pentru încheierea 
negocierilor; reiterează că este încă posibil 
să se prelungească perioada de tranziție în 
conformitate cu articolul 132 din Acordul 
de retragere; este preocupat de faptul că 
pandemia de COVID-19 riscă să aibă un 
impact negativ asupra calendarului 
prevăzut pentru încheierea acordului; 
avertizează că respectarea cu strictețe a 
acestui calendar în condiții dificile crește 
riscul unui Brexit dur la sfârșitul perioadei 
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de tranziție; de tranziție; insistă asupra faptului că este 
în interesul ambelor părți aflate în 
negocieri să se prevină un „Brexit dur” și 
să se evite un dezastru economic în plus 
față de criza provocată de pandemia de 
Covid-19;

Or. en

Amendamentul 57
Mairead McGuinness

Proiect de aviz
Punctul 13

Proiectul de aviz Amendamentul

13. respinge ideea de a nu încheia un 
acord cuprinzător din cauza recurgerii la 
mai multe acorduri sectoriale pentru că nu 
este suficient timp pentru încheierea 
negocierilor; reiterează că este încă posibil 
să se prelungească perioada de tranziție în 
conformitate cu articolul 132 din Acordul 
de retragere; este preocupat de faptul că 
pandemia de COVID-19 riscă să aibă un 
impact negativ asupra calendarului 
prevăzut pentru încheierea acordului; 
avertizează că respectarea cu strictețe a 
acestui calendar în condiții dificile crește 
riscul unui Brexit dur la sfârșitul perioadei 
de tranziție;

13. respinge ideea de a nu încheia un 
acord cuprinzător din cauza recurgerii la 
mai multe acorduri sectoriale pentru că nu 
este suficient timp pentru încheierea 
negocierilor; reiterează că este încă posibil 
să se prelungească perioada de tranziție în 
conformitate cu articolul 132 din Acordul 
de retragere; reamintește că decizia de 
prelungire a perioadei de tranziție în 
temeiul prezentului articol trebuie luată 
până la 1 iulie 2020; este preocupat de 
faptul că pandemia de COVID-19 riscă să 
aibă un impact negativ asupra calendarului 
prevăzut pentru încheierea acordului; 
avertizează că respectarea cu strictețe a 
acestui calendar în condiții dificile crește 
riscul unui Brexit dur la sfârșitul perioadei 
de tranziție;

Or. en

Amendamentul 58
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison
în numele Grupului ID

Proiect de aviz
Punctul 14
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Proiectul de aviz Amendamentul

14. ia act de documentul publicat de 
guvernul Regatului Unit la 27 februarie 
2020 intitulat „Viitorul relațiilor cu UE – 
Abordarea Regatului Unit privind 
negocierile”; salută propunerea guvernului 
britanic privind „mecanismele de 
guvernanță adecvate pentru o relație între 
parteneri egali și suverani”; respinge, cu 
toate acestea, o abordare fragmentară, 
astfel cum a sugerat guvernul Regatului 
Unit, bazată pe excluderea anumitor 
sectoare cum ar fi subvențiile, politica în 
domeniul concurenței, comerțul și munca, 
comerțul și mediul și impozitarea din 
mecanismul de soluționare a litigiilor 
prevăzut în acord, propunând totodată 
acorduri separate cu mecanisme specifice 
de guvernanță în domenii precum 
aplicarea legii și cooperarea judiciară în 
materie penală, cooperarea în domeniul 
nuclear sau mecanisme politice de 
soluționare a litigiilor în domenii legate 
de schimbul de date în scopul aplicării 
legii și cooperarea operațională între 
autoritățile de aplicare a legii;

14. ia act de documentul publicat de 
guvernul Regatului Unit la 27 februarie 
2020 intitulat „Viitorul relațiilor cu UE – 
Abordarea Regatului Unit privind 
negocierile”; salută propunerea guvernului 
britanic privind „mecanismele de 
guvernanță adecvate pentru o relație între 
parteneri egali și suverani”;

Or. en

Amendamentul 59
Pedro Silva Pereira

Proiect de aviz
Punctul 14

Proiectul de aviz Amendamentul

14. ia act de documentul publicat de 
guvernul Regatului Unit la 27 februarie 
2020 intitulat „Viitorul relațiilor cu UE – 
Abordarea Regatului Unit privind 
negocierile”; salută propunerea 
guvernului britanic privind „mecanismele 
de guvernanță adecvate pentru o relație 
între parteneri egali și suverani”; 

14. ia act de documentul publicat de 
guvernul Regatului Unit la 27 februarie 
2020 intitulat „Viitorul relațiilor cu UE – 
Abordarea Regatului Unit privind 
negocierile”; regretă profund că guvernul 
britanic refuză să facă publice sau chiar 
să transmită textele sale juridice 
Parlamentului European și Consiliului 



PE650.681v01-00 36/51 AM\1204552RO.docx

RO

respinge, cu toate acestea, o abordare 
fragmentară, astfel cum a sugerat guvernul 
Regatului Unit, bazată pe excluderea 
anumitor sectoare cum ar fi subvențiile, 
politica în domeniul concurenței, comerțul 
și munca, comerțul și mediul și impozitarea 
din mecanismul de soluționare a litigiilor 
prevăzut în acord, propunând totodată 
acorduri separate cu mecanisme specifice 
de guvernanță în domenii precum aplicarea 
legii și cooperarea judiciară în materie 
penală, cooperarea în domeniul nuclear sau 
mecanisme politice de soluționare a 
litigiilor în domenii legate de schimbul de 
date în scopul aplicării legii și cooperarea 
operațională între autoritățile de aplicare a 
legii;

European, ceea ce reprezintă o lipsă 
gravă de transparență; subliniază că 
propunerile Regatului Unit nu se ridică la 
nivelul angajamentelor asumate prin 
Acordul de retragere și Declarația 
politică; respinge, cu toate acestea, o 
abordare fragmentară, astfel cum a sugerat 
guvernul Regatului Unit, bazată pe 
excluderea anumitor sectoare cum ar fi 
subvențiile, politica în domeniul 
concurenței, comerțul și munca, comerțul 
și mediul și impozitarea din mecanismul de 
soluționare a litigiilor prevăzut în acord, 
propunând totodată acorduri separate cu 
mecanisme specifice de guvernanță în 
domenii precum aplicarea legii și 
cooperarea judiciară în materie penală, 
cooperarea în domeniul nuclear sau 
mecanisme politice de soluționare a 
litigiilor în domenii legate de schimbul de 
date în scopul aplicării legii și cooperarea 
operațională între autoritățile de aplicare a 
legii;

Or. en

Amendamentul 60
Fabio Massimo Castaldo

Proiect de aviz
Punctul 14

Proiectul de aviz Amendamentul

14. ia act de documentul publicat de 
guvernul Regatului Unit la 27 februarie 
2020 intitulat „Viitorul relațiilor cu UE – 
Abordarea Regatului Unit privind 
negocierile”; salută propunerea guvernului 
britanic privind „mecanismele de 
guvernanță adecvate pentru o relație între 
parteneri egali și suverani”; respinge, cu 
toate acestea, o abordare fragmentară, 
astfel cum a sugerat guvernul Regatului 
Unit, bazată pe excluderea anumitor 
sectoare cum ar fi subvențiile, politica în 
domeniul concurenței, comerțul și munca, 

14. ia act de documentul publicat de 
guvernul Regatului Unit la 27 februarie 
2020 intitulat „Viitorul relațiilor cu UE – 
Abordarea Regatului Unit privind 
negocierile”; salută propunerea guvernului 
britanic privind „mecanismele de 
guvernanță adecvate pentru o relație între 
parteneri egali și suverani”; respinge, cu 
toate acestea, o abordare fragmentară, 
astfel cum a sugerat guvernul Regatului 
Unit, bazată pe excluderea anumitor 
sectoare cum ar fi subvențiile, politica în 
domeniul concurenței, comerțul și munca, 
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comerțul și mediul și impozitarea din 
mecanismul de soluționare a litigiilor 
prevăzut în acord, propunând totodată 
acorduri separate cu mecanisme specifice 
de guvernanță în domenii precum aplicarea 
legii și cooperarea judiciară în materie 
penală, cooperarea în domeniul nuclear sau 
mecanisme politice de soluționare a 
litigiilor în domenii legate de schimbul de 
date în scopul aplicării legii și cooperarea 
operațională între autoritățile de aplicare a 
legii;

comerțul și mediul și impozitarea din 
mecanismul de soluționare a litigiilor 
prevăzut în acord, propunând totodată 
acorduri separate cu mecanisme specifice 
de guvernanță în domenii precum aplicarea 
legii și cooperarea judiciară în materie 
penală, cooperarea în domeniul nuclear sau 
mecanisme politice de soluționare a 
litigiilor în domenii legate de schimbul de 
date în scopul aplicării legii și cooperarea 
operațională între autoritățile de aplicare a 
legii; salută dispozițiile din documentul 
publicat de guvernul britanic cu privire la 
participarea Regatului Unit la programele 
Uniunii, în special la eventuala 
participare la programul Erasmus+; 
solicită mai curând stabilirea unei 
participări complete și permanente, decât 
a unei participări parțiale și limitate în 
timp la acest program, având în vedere 
rolul important pe care l-a jucat în ultimii 
ani în stimularea cooperării și 
intensificarea mobilității și a schimburilor 
academice în rândul tinerelor generații de 
pe continentul nostru; de asemenea, 
subliniază importanța participării 
Regatului Unit la alte programe, în 
special Orizont Europa, care vor fi 
cruciale în dezvoltarea cooperării în 
domeniul cercetării științifice, ceea ce ar 
fi extrem de benefic pentru a asigura un 
răspuns mai bun la amenințări precum 
recenta pandemie de COVID-19;

Or. en

Amendamentul 61
François Alfonsi
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 14 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

14a. reiterează că drepturile cetățenilor 
vor rămâne o prioritate absolută și solicită 
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continuarea garantării drepturilor 
cetățenilor prin intermediul Acordului de 
retragere atât pentru cetățenii UE, cât și 
pentru cetățenii britanici și familiile lor;

Or. en

Amendamentul 62
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison
în numele Grupului ID

Proiect de aviz
Punctul 15

Proiectul de aviz Amendamentul

15. insistă asupra faptului că ar trebui 
avut în vedere un cadru general cu un 
sistem de guvernanță orizontală pentru 
relația viitoare cu Regatul Unit în 
ansamblu; reamintește că Regatul Unit, 
în calitate de fost stat membru, a dezvoltat 
o cooperare instituțională și structuri de 
dialog importante cu UE, care ar trebui să 
faciliteze operaționalizarea unor astfel de 
acorduri orizontale;

eliminat

Or. en

Amendamentul 63
François Alfonsi
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 15

Proiectul de aviz Amendamentul

15. insistă asupra faptului că ar trebui 
avut în vedere un cadru general cu un 
sistem de guvernanță orizontală pentru 
relația viitoare cu Regatul Unit în 
ansamblu; reamintește că Regatul Unit, în 
calitate de fost stat membru, a dezvoltat o 
cooperare instituțională și structuri de 

15. insistă asupra faptului că ar trebui 
avut în vedere un cadru general cu un 
sistem de guvernanță orizontală pentru 
relația viitoare cu Regatul Unit în 
ansamblu, ținând seama de interesele 
specifice ale Irlandei de Nord, ale Scoției 
și ale Țării Galilor; reamintește că Regatul 
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dialog importante cu UE, care ar trebui să 
faciliteze operaționalizarea unor astfel de 
acorduri orizontale;

Unit, în calitate de fost stat membru, a 
dezvoltat o cooperare instituțională și 
structuri de dialog importante cu UE, care 
ar trebui să faciliteze operaționalizarea 
unor astfel de acorduri orizontale;

Or. en

Amendamentul 64
Pedro Silva Pereira

Proiect de aviz
Punctul 16

Proiectul de aviz Amendamentul

16. constată, în plus, că, în 
conformitate cu practica standard a UE în 
încheierea acordurilor de liber schimb 
(ALS), proiectul de text al acordului 
prevede excepții și mecanisme adaptate de 
soluționare a litigiilor în anumite 
domenii, inclusiv mijloace diplomatice 
pentru interpretarea și aplicarea părții din 
proiectul de acord referitoare la politica 
externă, securitate și apărare, oferind 
astfel suficientă flexibilitate într-un cadru 
global unic și coerent; salută faptul că 
orice acord adițional care poate fi 
încheiat într-o etapă ulterioară va face 
parte integrantă din relația bilaterală 
globală reglementată de acord, inclusiv 
dispozițiile instituționale ale acestuia, 
astfel cum se prevede în partea a cincea a 
proiectului de acord;

eliminat

Or. en

Amendamentul 65
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison
în numele Grupului ID

Proiect de aviz
Punctul 16
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Proiectul de aviz Amendamentul

16. constată, în plus, că, în 
conformitate cu practica standard a UE în 
încheierea acordurilor de liber schimb 
(ALS), proiectul de text al acordului 
prevede excepții și mecanisme adaptate de 
soluționare a litigiilor în anumite domenii, 
inclusiv mijloace diplomatice pentru 
interpretarea și aplicarea părții din 
proiectul de acord referitoare la politica 
externă, securitate și apărare, oferind 
astfel suficientă flexibilitate într-un cadru 
global unic și coerent; salută faptul că 
orice acord adițional care poate fi 
încheiat într-o etapă ulterioară va face 
parte integrantă din relația bilaterală 
globală reglementată de acord, inclusiv 
dispozițiile instituționale ale acestuia, 
astfel cum se prevede în partea a cincea a 
proiectului de acord;

16. constată, în plus, că, în 
conformitate cu practica standard a UE în 
încheierea acordurilor de liber schimb 
(ALS), proiectul de text al acordului 
prevede excepții și mecanisme adaptate de 
soluționare a litigiilor în anumite domenii;

Or. en

Amendamentul 66
Pedro Silva Pereira

Proiect de aviz
Punctul 17

Proiectul de aviz Amendamentul

17. consideră că textul proiectului de 
acord prevede un sistem de guvernanță 
robust, coerent și flexibil, care prevede 
mecanisme de soluționare a litigiilor care 
asigură căi de atac eficiente, care pot fi 
aplicate rapid și disuasive, bazate pe 
practicile OMC și ALS, care sunt pe 
deplin proporționale cu caracterul fără 
precedent al parteneriatului de mare 
anvergură avut în vedere;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 67
Fabio Massimo Castaldo

Proiect de aviz
Punctul 17

Proiectul de aviz Amendamentul

17. consideră că textul proiectului de 
acord prevede un sistem de guvernanță 
robust, coerent și flexibil, care prevede 
mecanisme de soluționare a litigiilor care 
asigură căi de atac eficiente, care pot fi 
aplicate rapid și disuasive, bazate pe 
practicile OMC și ALS, care sunt pe deplin 
proporționale cu caracterul fără precedent 
al parteneriatului de mare anvergură avut 
în vedere;

17. consideră că textul proiectului de 
acord prevede un sistem de guvernanță 
robust, coerent și flexibil, care prevede 
mecanisme de soluționare a litigiilor care 
asigură căi de atac eficiente, care pot fi 
aplicate rapid și disuasive, care sunt pe 
deplin proporționale cu caracterul fără 
precedent al parteneriatului de mare 
anvergură avut în vedere;

Or. en

Amendamentul 68
Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 17

Proiectul de aviz Amendamentul

17. consideră că textul proiectului de 
acord prevede un sistem de guvernanță 
robust, coerent și flexibil, care prevede 
mecanisme de soluționare a litigiilor care 
asigură căi de atac eficiente, care pot fi 
aplicate rapid și disuasive, bazate pe 
practicile OMC și ALS, care sunt pe deplin 
proporționale cu caracterul fără precedent 
al parteneriatului de mare anvergură avut 
în vedere;

17. consideră că textul proiectului de 
acord prevede un sistem de guvernanță 
robust, transparent, coerent și flexibil, care 
prevede mecanisme de soluționare a 
litigiilor care asigură căi de atac eficiente, 
care pot fi aplicate rapid și disuasive, 
bazate pe practicile OMC și ALS, care sunt 
pe deplin proporționale cu caracterul fără 
precedent al parteneriatului de mare 
anvergură avut în vedere;

Or. en

Amendamentul 69
Pedro Silva Pereira
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Proiect de aviz
Punctul 18

Proiectul de aviz Amendamentul

18. salută dispozițiile proiectului de 
acord care vizează menținerea autonomiei 
ordinii juridice a UE, inclusiv rolul Curții 
de Justiție a Uniunii Europene ca organ 
suprem pentru interpretarea dreptului 
UE;

eliminat

Or. en

Amendamentul 70
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison
în numele Grupului ID

Proiect de aviz
Punctul 18

Proiectul de aviz Amendamentul

18. salută dispozițiile proiectului de 
acord care vizează menținerea autonomiei 
ordinii juridice a UE, inclusiv rolul Curții 
de Justiție a Uniunii Europene ca organ 
suprem pentru interpretarea dreptului UE;

18. este preocupat de faptul că 
dispozițiile proiectului de acord care se 
referă la rolul Curții de Justiție a Uniunii 
Europene ca organ suprem pentru 
interpretarea dreptului UE subminează 
suveranitatea Regatului Unit și nu 
reflectă o relație între parteneri egali și 
suverani;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 18

Proiectul de aviz Amendamentul

18. salută dispozițiile proiectului de 
acord care vizează menținerea autonomiei 

18. salută dispozițiile proiectului de 
acord care vizează menținerea autonomiei 
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ordinii juridice a UE, inclusiv rolul Curții 
de Justiție a Uniunii Europene ca organ 
suprem pentru interpretarea dreptului UE;

ordinii juridice a UE, inclusiv rolul Curții 
de Justiție a Uniunii Europene ca organ 
suprem pentru interpretarea dreptului UE; 
regretă în acest sens că mandatul 
Regatului Unit respinge orice competență 
a unei instanțe străine, inclusiv CJUE;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 19 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

19a. salută angajamentele legate de 
drepturile omului prevăzute în proiectul 
de acord, inclusiv respectarea Convenției 
europene a drepturilor omului; subliniază 
necesitatea oficializării acestor 
angajamente, inclusiv respectarea 
acestora de către Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului; reiterează că 
viitoarea cooperare judiciară și 
polițienească dintre Uniune și Regatul 
Unit ar trebui să depindă de astfel de 
angajamente oficializate;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 19 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

19b. subliniază necesitatea includerii 
unor dispoziții clare cu privire la 
sprijinirea unei ordini internaționale 
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bazate pe reguli, a statului de drept și 
promovarea democrației;

Or. en

Amendamentul 74
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison
în numele Grupului ID

Proiect de aviz
Punctul 20

Proiectul de aviz Amendamentul

20. salută propunerea de stabilire a 
unei Adunări Parlamentare a 
Parteneriatului pentru deputații în 
Parlamentul European și în Parlamentul 
Regatului Unit, cu dreptul de a primi 
informații din partea Consiliului de 
parteneriat și de a adresa recomandări 
acestuia;

eliminat

Or. en

Amendamentul 75
François Alfonsi
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 20

Proiectul de aviz Amendamentul

20. salută propunerea de stabilire a unei 
Adunări Parlamentare a Parteneriatului 
pentru deputații în Parlamentul European și 
în Parlamentul Regatului Unit, cu dreptul 
de a primi informații din partea Consiliului 
de parteneriat și de a adresa recomandări 
acestuia;

20. salută propunerea de stabilire a unei 
Adunări Parlamentare a Parteneriatului 
pentru deputații în Parlamentul European și 
în Parlamentul Regatului Unit, cu dreptul 
de a primi informații din partea Consiliului 
de parteneriat și de a adresa recomandări 
acestuia; sugerează, luând în considerare 
competențele delegate și provocările 
specifice ale acestora, ca această Adunare 
Parlamentară Comună a Parteneriatului 
să includă și reprezentanți ai 
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parlamentelor și adunărilor 
descentralizate ale Irlandei de Nord, 
Scoției și Țării Galilor;

Or. en

Amendamentul 76
Mairead McGuinness

Proiect de aviz
Punctul 20 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

20a. subliniază importanța cooperării 
interparlamentare a parlamentarilor UE 
cu cei britanici; recunoaște contribuția 
pozitivă a parlamentarilor britanici în 
forurile interparlamentare ale UE înainte 
de retragerea Regatului Unit din UE; 
așteaptă cu interes continuarea relațiilor 
parlamentare cu Parlamentul Regatului 
Unit;

Or. en

Amendamentul 77
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison
în numele Grupului ID

Proiect de aviz
Punctul 21

Proiectul de aviz Amendamentul

21. consideră că acordurile oficiale, 
cum ar fi Adunarea Parlamentară a 
Parteneriatului și participarea societății 
civile la punerea în aplicare a acordului 
prin intermediul grupurilor consultative 
interne și al Forumului societății civile 
propuse, pot contribui în mod substanțial 
la legitimitatea și transparența punerii în 
aplicare a viitorului acord și la 
dezvoltarea viitoare a parteneriatului; 

eliminat
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consideră, cu toate acestea, că Adunarea 
Parlamentară a Parteneriatului ar trebui 
să aibă dreptul de a primi rapoarte 
periodice obligatorii privind punerea în 
aplicare a acordului și a acordurilor 
complementare;

Or. en

Amendamentul 78
Paulo Rangel

Proiect de aviz
Punctul 21

Proiectul de aviz Amendamentul

21. consideră că acordurile oficiale, 
cum ar fi Adunarea Parlamentară a 
Parteneriatului și participarea societății 
civile la punerea în aplicare a acordului 
prin intermediul grupurilor consultative 
interne și al Forumului societății civile 
propuse, pot contribui în mod substanțial la 
legitimitatea și transparența punerii în 
aplicare a viitorului acord și la dezvoltarea 
viitoare a parteneriatului; consideră, cu 
toate acestea, că Adunarea Parlamentară 
a Parteneriatului ar trebui să aibă dreptul 
de a primi rapoarte periodice obligatorii 
privind punerea în aplicare a acordului și 
a acordurilor complementare;

21. consideră că acordurile oficiale, 
cum ar fi Adunarea Parlamentară a 
Parteneriatului și participarea societății 
civile la punerea în aplicare a acordului 
prin intermediul grupurilor consultative 
interne și al Forumului societății civile 
propuse, pot contribui în mod substanțial la 
legitimitatea și transparența punerii în 
aplicare a viitorului acord și la dezvoltarea 
viitoare a parteneriatului;

Or. en

Amendamentul 79
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison
în numele Grupului ID

Proiect de aviz
Punctul 22



AM\1204552RO.docx 47/51 PE650.681v01-00

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

22. consideră că ar trebui furnizate 
detalii mai clare privind funcționarea 
Forumului societății civile, în special cu 
privire la modul în care vor fi organizate 
dialogul și consultarea dintre Forum și 
Consiliul de parteneriat;

eliminat

Or. en

Amendamentul 80
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison
în numele Grupului ID

Proiect de aviz
Punctul 23

Proiectul de aviz Amendamentul

23. solicită ca, mai presus și dincolo 
de orice rol în cadrul Adunării 
Parlamentare a Parteneriatului, 
Parlamentului să i se acorde un rol oficial 
în acordurile de cooperare în materie de 
reglementare prevăzute în proiectul de 
text al acordului, pentru a se asigura că 
acesta este în măsură să exercite o 
supraveghere politică adecvată și că 
drepturile și prerogativele sale în calitate 
de colegislator sunt garantate; consideră 
că drepturile Parlamentului de a fi 
informat cu privire la revizuirea acordului 
și a eventualelor acorduri complementare, 
precum și cu privire la monitorizarea 
punerii lor în aplicare, ar trebui să fie 
proporționale cu caracterul fără 
precedent al parteneriatului avut în 
vedere.

eliminat

Or. en

Amendamentul 81
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison
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în numele Grupului ID

Proiect de aviz
Punctul 23

Proiectul de aviz Amendamentul

23. solicită ca, mai presus și dincolo 
de orice rol în cadrul Adunării 
Parlamentare a Parteneriatului, 
Parlamentului să i se acorde un rol oficial 
în acordurile de cooperare în materie de 
reglementare prevăzute în proiectul de 
text al acordului, pentru a se asigura că 
acesta este în măsură să exercite o 
supraveghere politică adecvată și că 
drepturile și prerogativele sale în calitate 
de colegislator sunt garantate; consideră 
că drepturile Parlamentului de a fi 
informat cu privire la revizuirea acordului 
și a eventualelor acorduri complementare, 
precum și cu privire la monitorizarea 
punerii lor în aplicare, ar trebui să fie 
proporționale cu caracterul fără 
precedent al parteneriatului avut în 
vedere.

23. insistă ca Uniunea Europeană să 
considere negocierile pentru un nou 
parteneriat cu Regatul Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord ca o 
oportunitate de a crea un nou model de 
cooperare european bazat pe relații între 
state naționale independente și suverane; 
de asemenea, insistă ca UE să perceapă 
negocierile ca o oportunitate de a se 
adapta la modelul de cooperare menționat 
anterior;

Or. en

Amendamentul 82
Danuta Maria Hübner

Proiect de aviz
Punctul 23

Proiectul de aviz Amendamentul

23. solicită ca, mai presus și dincolo de 
orice rol în cadrul Adunării Parlamentare a 
Parteneriatului, Parlamentului să i se 
acorde un rol oficial în acordurile de 
cooperare în materie de reglementare 
prevăzute în proiectul de text al acordului, 
pentru a se asigura că acesta este în măsură 
să exercite o supraveghere politică 
adecvată și că drepturile și prerogativele 
sale în calitate de colegislator sunt 

23. solicită ca, mai presus și dincolo de 
orice rol în cadrul Adunării Parlamentare a 
Parteneriatului, Parlamentului să i se 
acorde un rol de control oficial în 
contextul punerii în aplicare a 
dispozițiilor prevăzute în proiectul de text 
al Acordului privind cooperarea în 
materie de reglementare, pentru a se 
asigura că acesta este în măsură să exercite 
o supraveghere politică adecvată și că 
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garantate; consideră că drepturile 
Parlamentului de a fi informat cu privire la 
revizuirea acordului și a eventualelor 
acorduri complementare, precum și cu 
privire la monitorizarea punerii lor în 
aplicare, ar trebui să fie proporționale cu 
caracterul fără precedent al parteneriatului 
avut în vedere.

drepturile și prerogativele sale în calitate 
de colegiuitor tor sunt garantate; consideră 
că drepturile Parlamentului de a fi informat 
cu privire la revizuirea acordului și a 
eventualelor acorduri complementare, 
precum și cu privire la monitorizarea 
punerii lor în aplicare, ar trebui să fie 
proporționale cu caracterul fără precedent 
al parteneriatului avut în vedere.

Or. en

Amendamentul 83
Paulo Rangel

Proiect de aviz
Punctul 23

Proiectul de aviz Amendamentul

23. solicită ca, mai presus și dincolo de 
orice rol în cadrul Adunării Parlamentare a 
Parteneriatului, Parlamentului să i se 
acorde un rol oficial în acordurile de 
cooperare în materie de reglementare 
prevăzute în proiectul de text al acordului, 
pentru a se asigura că acesta este în măsură 
să exercite o supraveghere politică 
adecvată și că drepturile și prerogativele 
sale în calitate de colegislator sunt 
garantate; consideră că drepturile 
Parlamentului de a fi informat cu privire la 
revizuirea acordului și a eventualelor 
acorduri complementare, precum și cu 
privire la monitorizarea punerii lor în 
aplicare, ar trebui să fie proporționale cu 
caracterul fără precedent al parteneriatului 
avut în vedere.

23. solicită ca, mai presus și dincolo de 
orice rol în cadrul Adunării Parlamentare a 
Parteneriatului, rolul Parlamentului să fie 
respectat în acordurile de cooperare în 
materie de reglementare prevăzute în 
proiectul de text al acordului, pentru a se 
asigura că acesta este în măsură să exercite 
o supraveghere politică adecvată și că 
drepturile și prerogativele sale în calitate 
de colegiuitor sunt garantate; consideră că 
drepturile Parlamentului de a fi informat cu 
privire la revizuirea acordului și a 
eventualelor acorduri complementare, 
precum și cu privire la monitorizarea 
punerii lor în aplicare, ar trebui să fie 
proporționale cu caracterul fără precedent 
al parteneriatului avut în vedere.

Or. en

Amendamentul 84
Pedro Silva Pereira
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Proiect de aviz
Punctul 23 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

23a. constată că, în această etapă a 
negocierilor, între cele două părți persistă 
divergențe substanțiale, inclusiv legate de 
domeniul de aplicare și de arhitectura 
juridică a textului care urmează să fie 
negociat; regretă, în această privință, 
lipsa de voință a Regatului Unit de a se 
implica într-un număr mare de aspecte 
critice; este preocupat de faptul că 
pandemia de COVID-19 are un impact 
negativ asupra calendarului prevăzut 
pentru încheierea negocierilor; 
avertizează că respectarea cu strictețe a 
acestui calendar în condiții dificile crește 
riscul unui Brexit dur la sfârșitul 
perioadei de tranziție; consideră că va fi 
necesară o prelungire a perioadei de 
tranziție, în conformitate cu articolul 132 
din Acordul de retragere, pentru a se 
acorda suficient timp finalizării 
negocierilor privind un parteneriat viitor 
cuprinzător, protejând totodată drepturile 
cetățenilor, securitatea juridică și 
stabilitatea economică și financiară;

Or. en

Amendamentul 85
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 23 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

23a. solicită transparență pe întreaga 
durată a procesului, până când se va 
ajunge la un consens politic.

Or. en
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