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29.9.2017 B8-0538/1 

Poprawka  1 

Jonathan Arnott 

w imieniu grupy EFDD 

 

Projekt rezolucji B8-0538/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

w sprawie stanu zaawansowania negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem 

Projekt rezolucji 

Motyw H a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Ha. mając na uwadze, że art. 8 TUE 

zobowiązuje Unię Europejską do 

rozwijania „szczególnych stosunków z 

państwami z nią sąsiadującymi” w 

oparciu o „dobrobyt” i „współpracę”; 

mając na uwadze, że powyższa zasada była 

dotychczas nieobecna w strategii 

negocjacyjnej Komisji; 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/2 

Poprawka  2 

Jonathan Arnott 

w imieniu grupy EFDD 

 

Projekt rezolucji B8-0538/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

w sprawie stanu zaawansowania negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  3a. nalega, aby UE nie utrudniała ani 

nie opóźniała jakichkolwiek negocjacji 

prowadzonych przez rząd Zjednoczonego 

Królestwa, które mają na celu zawieranie 

umów handlowych z państwami trzecimi, 

jeżeli data wejścia w życie takich umów 

będzie przypadała na okres po końcu 

marca 2019 r.; 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/3 

Poprawka  3 

Jonathan Arnott 

w imieniu grupy EFDD 

 

Projekt rezolucji B8-0538/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

w sprawie stanu zaawansowania negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  3b. nalega, by UE nie utrudniała 

rządowi Zjednoczonego Królestwa 

przedkładania wniosków, które mają na 

celu wprowadzenie kontroli imigracyjnych 

dla obywateli UE w Zjednoczonym 

Królestwie, ani by nie dążyła do 

opóźniania takich wniosków; 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/4 

Poprawka  4 

Jonathan Arnott 

w imieniu grupy EFDD 

 

Projekt rezolucji B8-0538/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

w sprawie stanu zaawansowania negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. w związku z tym podkreśla, że 

umowa o wystąpieniu powinna zachować 

całość przepisów Unii Europejskiej 

regulujących prawa obywateli, które 

określają odpowiednie akty prawa Unii 

Europejskiej, jednak jest zdania, że 

propozycje przedstawione przez 

Zjednoczone Królestwo w stanowisku z 

dnia 26 czerwca 2017 r. nie spełniają tych 

wymogów, zwłaszcza propozycja 

utworzenia w przepisach imigracyjnych 

Zjednoczonego Królestwa nowej kategorii 

„osoby osiedlonej”; wyraża 

zaniepokojenie, że te propozycje, powolny 

proces negocjacji i ujawnione warianty 

polityczne dotyczące przyszłego statusu 

obywateli UE leżą u źródła 

niepotrzebnych trudności i obaw 

obywateli UE-27 mieszkających w 

Zjednoczonym Królestwie;  

5. w związku z tym podkreśla, że 

umowa o wystąpieniu powinna zapewnić 

sprawiedliwe i wzajemne porozumienie 

regulujące prawa obywateli, i jest zdania, 

że propozycje przedstawione przez 

Zjednoczone Królestwo w stanowisku z 

dnia 26 czerwca 2017 r. są wystarczające;  

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/5 

Poprawka  5 

Jonathan Arnott 

w imieniu grupy EFDD 

 

Projekt rezolucji B8-0538/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

w sprawie stanu zaawansowania negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

7. zauważa, że w przemówieniu 

wygłoszonym dnia 22 września 2017 r. 

premier Zjednoczonego Królestwa 

zobowiązała się do zapewnienia, że prawa 

obywateli UE-27 mieszkających w 

Zjednoczonym Królestwie będą 

wywoływały bezpośrednie skutki dzięki 

włączeniu umowy o wystąpieniu do prawa 

Zjednoczonego Królestwa; podkreśla, że 

należy tego dokonać w sposób, który 

uniemożliwi jednostronne zmiany, sprawi, 

że obywatele UE będą mogli powoływać 

się na prawa wynikające z umowy o 

wystąpieniu bezpośrednio przed sądami i 

organami administracji publicznej 

Zjednoczonego Królestwa, oraz da 

umowie pierwszeństwo przed prawem 

Zjednoczonego Królestwa; podkreśla, że w 

celu zagwarantowania spójności i 

integralności porządku prawnego UE 

Trybunał Sprawiedliwości musi pozostać 

jedynym i właściwym organem 

dokonującym wykładni prawa Unii 

Europejskiej i umowy o wystąpieniu oraz 

je egzekwującym; oczekuje w tym zakresie 

konkretnych propozycji ze strony 

Zjednoczonego Królestwa; 

7. skreśla się 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/6 

Poprawka  6 

Jonathan Arnott 

w imieniu grupy EFDD 

 

Projekt rezolucji B8-0538/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

w sprawie stanu zaawansowania negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  7a. uważa, że można i należy szybko 

rozwiązać kwestię wzajemnych praw 

pobytu w odniesieniu do obywateli UE w 

Zjednoczonym Królestwie i obywateli 

Zjednoczonego Królestwa w UE-27; 

podkreśla, że po formalnym wyjściu 

Zjednoczonego Królestwa z UE prawa te 

powinny być rozpatrywane przez organy 

sądowe właściwej jurysdykcji działające 

zgodnie z wyłącznym mandatem do 

egzekwowania jej suwerennych praw bez 

podporządkowywania się prawom strony 

trzeciej; 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/7 

Poprawka  7 

Jonathan Arnott 

w imieniu grupy EFDD 

 

Projekt rezolucji B8-0538/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

w sprawie stanu zaawansowania negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  7b. sprzeciwia się wszelkim staraniom 

Komisji, by narzucić Zjednoczonemu 

Królestwu jurysdykcję Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej bądź 

by po wystąpieniu Zjednoczonego 

Królestwa z Unii Trybunał był 

wykorzystywany w jakiejkolwiek formie 

jako organ arbitrażowy; 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/8 

Poprawka  8 

Jonathan Arnott 

w imieniu grupy EFDD 

 

Projekt rezolucji B8-0538/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

w sprawie stanu zaawansowania negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  10a. podkreśla, że negocjacje dotyczące 

wystąpienia z UE nie mogą być 

wykorzystywane jako upoważnienie do 

kwestionowania suwerenności Gibraltaru, 

a Gibraltar nie może być wykorzystywany 

jako karta przetargowa przy uzgadnianiu 

ostatecznej wersji porozumienia; 

Or. en 



 

AM\1135648PL.docx  PE611.464v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

29.9.2017 B8-0538/9 

Poprawka  9 

Jonathan Arnott 

w imieniu grupy EFDD 

 

Projekt rezolucji B8-0538/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

w sprawie stanu zaawansowania negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  10b. zdecydowanie uważa, że należy 

znaleźć jedyne w swoim rodzaju, 

skuteczne i wykonalne rozwiązanie, które 

zapobiegnie „usztywnieniu” granicy 

między Hiszpanią a Gibraltarem; 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/10 

Poprawka  10 

Jonathan Arnott 

w imieniu grupy EFDD 

 

Projekt rezolucji B8-0538/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

w sprawie stanu zaawansowania negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  12a. podkreśla, że UE jest 

odpowiedzialna za wszelkie potencjalne 

koszty przeniesienia Europejskiego 

Urzędu Nadzoru Bankowego i 

Europejskiej Agencji Leków; 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/11 

Poprawka  11 

Jonathan Arnott 

w imieniu grupy EFDD 

 

Projekt rezolucji B8-0538/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

w sprawie stanu zaawansowania negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  12b. stwierdza, że jeżeli negocjacje nie 

zostaną zamknięte do końca marca 

2019 r., należy zaniechać rozmów, a 

Zjednoczone Królestwo powinno wystąpić 

z Unii bez jakiegokolwiek porozumienia; 

zauważa jednak, że w takim przypadku 

Unia Europejska nie skorzysta z żadnego 

rozliczenia finansowego; 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/12 

Poprawka  12 

Jonathan Arnott 

w imieniu grupy EFDD 

 

Projekt rezolucji B8-0538/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

w sprawie stanu zaawansowania negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

15. jest zdania, że w czwartej rundzie 

negocjacji nie poczyniono jeszcze 

wystarczających postępów w sprawie praw 

obywateli, Irlandii i Irlandii Północnej, a 

także rozliczenia zobowiązań finansowych 
Zjednoczonego Królestwa; wzywa Radę 

Europejską, by na posiedzeniu w 

październiku podjęła decyzję o odroczeniu 

oceny, czy poczyniono wystarczające 

postępy, chyba że w piątej rundzie 

negocjacji nastąpi prawdziwy przełom 

zgodny z niniejszą rezolucją we wszystkich 

trzech dziedzinach; 

15. jest zdania, że test 

„wystarczających postępów” jest 

pozbawionym sensu pomysłem, który ma 

na celu zaciemnić i przedłużyć negocjacje 
w sprawie Brexitu, oraz że premier 

Zjednoczonego Królestwa w 

przemówieniu w dniu 22 września 2017 r. 

przedstawiła propozycję, która 

przekroczyła prawne i finansowe 

zobowiązania Zjednoczonego Królestwa; 

wzywa Radę Europejską, by niezależnie od 

postępów w piątej rundzie negocjacji na 

posiedzeniu w październiku podjęła 

decyzję o rezygnacji z testu 

„wystarczających postępów”, który 

wywołuje skutki przeciwne do 

zamierzonych i ma protekcjonalny 

charakter; 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/13 

Poprawka  13 

Jonathan Arnott 

w imieniu grupy EFDD 

 

Projekt rezolucji B8-0538/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

w sprawie stanu zaawansowania negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  15a. zwraca się do Komisji z pytaniem, 

czy poczyniła jakiekolwiek przygotowania 

na wypadek niezawarcia umowy między 

Zjednoczonym Królestwem a UE; domaga 

się, by Komisja niezwłocznie przedstawiła 

swoje stanowisko na temat potencjalnych 

skutków braku zawarcia porozumienia dla 

UE; 

Or. en 

 

 


