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29.9.2017 B8-0538/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Jonathan Arnott 

v mene skupiny EFDD 

 

Návrh uznesenia B8-0538/2017 

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

o stave rokovaní so Spojeným kráľovstvom 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie H a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Ha. keďže článkom 8 Zmluvy o EÚ sa 

od Únie vyžaduje, aby rozvíjala „osobitné 

vzťahy so susednými krajinami“, a to na 

základe „prosperity“ a „spolupráce“; 

keďže táto zásada v stratégii, ktorú 

uplatňuje Komisia pri rokovaniach, 

doteraz chýbala; 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Jonathan Arnott 

v mene skupiny EFDD 

 

Návrh uznesenia B8-0538/2017 

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

o stave rokovaní so Spojeným kráľovstvom 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  3a. zdôrazňuje, že EÚ nesmie mariť 

ani odďaľovať rokovania vlády 

Spojeného kráľovstva, ktorých cieľom je 

uzavrieť obchodné dohody s tretími 

krajinami, pokiaľ takéto dohody majú 

začať platiť po konci marca 2019; 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Jonathan Arnott 

v mene skupiny EFDD 

 

Návrh uznesenia B8-0538/2017 

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

o stave rokovaní so Spojeným kráľovstvom 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  3b. zdôrazňuje, že EÚ nesmie mariť 

ani odďaľovať návrhy vlády Spojeného 

kráľovstva, ktorých cieľom by bolo zaistiť 

kontrolu nad imigráciou občanov EÚ do 

Spojeného kráľovstva; 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Jonathan Arnott 

v mene skupiny EFDD 

 

Návrh uznesenia B8-0538/2017 

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

o stave rokovaní so Spojeným kráľovstvom 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. v tejto súvislosti zdôrazňuje, že 

v dohode o vystúpení by sa mal zachovať 

celý súbor pravidiel Európskej únie 

týkajúcich sa práv občanov, ako sú 

vymedzené v príslušných právnych 

predpisoch Európskej únie, domnieva sa 

však, že návrhy Spojeného kráľovstva 

uvedené v jeho stanovisku z 26. júna 2017 

to neumožňujú, a to nielen pokiaľ ide o 

návrh na vytvorenie novej kategórie 

„štatútu usadenej osoby“ v cudzineckom 

práve Spojeného kráľovstva; vyjadruje 

znepokojenie nad tým, že tieto návrhy, 

pomalý pokrok v rokovaniach a 

zverejnené politické možnosti, pokiaľ ide 

o budúci štatút občanov EÚ, spôsobujú 

zbytočné ťažkosti a znepokojenie 

občanom krajín EÚ-27 žijúcim v 

Spojenom kráľovstve;  

5. v tejto súvislosti zdôrazňuje, že 

v dohode o vystúpení by sa mal zabezpečiť 

spravodlivý a recipročný mechanizmus 

týkajúci sa občianskych práv, a domnieva 

sa, že návrhy Spojeného kráľovstva 

uvedené v jeho stanovisku z 26. júna 2017 

nie sú dostatočné;  

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Jonathan Arnott 

v mene skupiny EFDD 

 

Návrh uznesenia B8-0538/2017 

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

o stave rokovaní so Spojeným kráľovstvom 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. berie na vedomie, že predsedníčka 

vlády Spojeného kráľovstva sa v prejave 

z 22. septembra 2017 zaviazala zabezpečiť 

priamy účinok práv občanov krajín EÚ-27 

s pobytom v Spojenom kráľovstve, a to 

prostredníctvom začlenenia dohody o 

vystúpení do právneho poriadku 

Spojeného kráľovstva; zdôrazňuje, že toto 

by sa malo uskutočniť tak, aby sa 

zabránilo jednostrannému 

spochybňovaniu tohto kroku, čím sa 

občanom EÚ umožní domáhať sa práv 

vyplývajúcich z dohody o vystúpení 

priamo pred súdmi Spojeného kráľovstva 

a pred verejnou správou, a zabezpečiť ich 

nadradenosť nad právom Spojeného 

kráľovstva; zdôrazňuje, že s cieľom 

zaručiť koherentnosť a integritu 

právneho poriadku Únie musí Súdny dvor 

zostať jediným a príslušným orgánom 

zodpovedným za výklad a presadzovanie 

práva Únie a dohody o vystúpení; v tejto 

súvislosti očakáva konkrétne návrhy zo 

strany Spojeného kráľovstva; 

7. vypúšťa sa 

Or. en 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

29.9.2017 B8-0538/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Jonathan Arnott 

v mene skupiny EFDD 

 

Návrh uznesenia B8-0538/2017 

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

o stave rokovaní so Spojeným kráľovstvom 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  7a. domnieva sa, že obojstranné práva 

na pobyt, tak v prípade občanov EÚ v 

Spojenom kráľovstve, ako aj občanov 

Spojeného kráľovstva v krajinách EÚ-27, 

sa môžu a mali by sa riešiť rýchlo; 

zdôrazňuje, že po formálnom vystúpení 

Spojeného kráľovstva z EÚ by o týchto 

právach mali rozhodnúť súdne orgány 

príslušnej jurisdikcie v súlade s výlučným 

výkonom zvrchovaných práv tejto 

jurisdikcie, ktoré by neboli podriadené 

právam tretej strany; 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Jonathan Arnott 

v mene skupiny EFDD 

 

Návrh uznesenia B8-0538/2017 

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

o stave rokovaní so Spojeným kráľovstvom 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  7b. odmieta akýkoľvek pokus Komisie 

vynucovať po vystúpení Spojeného 

kráľovstva z Európskej únie právomoc 

Súdneho dvora Európskej únie v 

Spojenom kráľovstve alebo ju využívať na 

akúkoľvek formu arbitráže; 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Jonathan Arnott 

v mene skupiny EFDD 

 

Návrh uznesenia B8-0538/2017 

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

o stave rokovaní so Spojeným kráľovstvom 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  10a. zdôrazňuje, že rokovania o 

vystúpení sa nesmú použiť ako mandát na 

spochybnenie zvrchovanosti Gibraltáru a 

že ani Gibraltár sa nesmie použiť ako 

prostriedok nátlaku na prijatie konečnej 

dohody; 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Jonathan Arnott 

v mene skupiny EFDD 

 

Návrh uznesenia B8-0538/2017 

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

o stave rokovaní so Spojeným kráľovstvom 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  10b. vyjadruje pevné presvedčenie, že 

treba dospieť k jedinečnému účinnému a 

funkčnému riešeniu, ktorým sa zabráni 

vytvoreniu pevných hraníc medzi 

Španielskom a Gibraltárom; 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Jonathan Arnott 

v mene skupiny EFDD 

 

Návrh uznesenia B8-0538/2017 

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

o stave rokovaní so Spojeným kráľovstvom 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  12a. zdôrazňuje, že EÚ je zodpovedná 

za všetky potenciálne náklady spojené s 

premiestnením Európskeho orgánu pre 

bankovníctvo a Európskej agentúry pre 

lieky; 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Jonathan Arnott 

v mene skupiny EFDD 

 

Návrh uznesenia B8-0538/2017 

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

o stave rokovaní so Spojeným kráľovstvom 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  12b. vyjadruje presvedčenie, že ak sa 

rokovania neuzavrú do konca marca 

2019, rozhovory by sa mali skončiť a 

Spojené kráľovstvo by malo vystúpiť bez 

uzavretia dohody; konštatuje však, že v 

takom prípade by EÚ nezískala žiadne 

finančné vyrovnanie; 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Jonathan Arnott 

v mene skupiny EFDD 

 

Návrh uznesenia B8-0538/2017 

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

o stave rokovaní so Spojeným kráľovstvom 

Návrh uznesenia 

Odsek 15 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

15. zastáva názor, že v rámci štvrtého 

kola rokovaní zatiaľ nebol dosiahnutý 

dostatočný pokrok, pokiaľ ide o občianske 

práva, Írsko a Severné Írsko a vyrovnanie 

finančných záväzkov Spojeného 

kráľovstva; vyzýva Európsku radu, aby sa 

rozhodla na svojom októbrovom zasadnutí 

odložiť svoje posúdenie toho, či sa 

dosiahol dostatočný pokrok, pokiaľ sa 

počas piateho kola rokovaní nedosiahne 

významný prelom, pokiaľ ide o riešenie 

všetkých troch oblastí; 

15. zastáva názor, že skúmanie 

dostatočného pokroku je nezmyselným 

konštruktom vytvoreným s cieľom 

zahmlievať a zdržovať rokovania 
o vystúpení Spojeného kráľovstva a že 

predsedníčka vlády Veľkej Británie 

vo svojom prejave z 22. septembra 2017 

predložila ponuku, ktorá presahuje 

právnu a finančnú zodpovednosť 

Spojeného kráľovstva; vyzýva Európsku 

radu, aby bez ohľadu na pokrok v piatom 

kole rokovaní na svojom októbrovom 

zasadnutí rozhodla o odstránení 

kontraproduktívneho a povýšeneckého 

skúmania dostatočného pokroku; 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Jonathan Arnott 

v mene skupiny EFDD 

 

Návrh uznesenia B8-0538/2017 

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

o stave rokovaní so Spojeným kráľovstvom 

Návrh uznesenia 

Odsek 15 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  15a. pýta sa Komisie, či podnikla 

nejaké prípravné kroky pre prípad, že 

medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ 

nebude uzavretá žiadna dohoda; žiada, 

aby Komisia bezodkladne zverejnila svoje 

stanovisko k tomu, aký dosah na EÚ by 

mal scenár bez dosiahnutia dohody; 

Or. en 

 

 


