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12.12.2017 B8-0677/4 

Poprawka  4 

Gerard Batten 

w imieniu grupy EFDD 

 

Projekt rezolucji B8-0677/2017 

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

Stan zaawansowania negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 1 a (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  – uwzględniając Kartę Organizacji 

Narodów Zjednoczonych oraz rezolucję 

Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 25/2625 

z dnia 24 października 1970 r. w sprawie 

zasad prawa międzynarodowego 

dotyczących przyjaznych stosunków i 

współdziałania państw zgodnie z Kartą 

Narodów Zjednoczonych, 

  

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677/5 

Poprawka  5 

Gerard Batten 

w imieniu grupy EFDD 

 

Projekt rezolucji B8-0677/2017 

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

Stan zaawansowania negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem 

Projekt rezolucji 

Motyw C 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

C. mając na uwadze, że trzy 

najistotniejsze kwestie związane z 

brexitem dotyczą niewątpliwie praw 

obywateli UE przebywających w 

Zjednoczonym Królestwie i obywateli 

Zjednoczonego Królestwa przebywających 

w UE-27, granicy między Irlandią a 

Irlandią Północną, wyjątkowych i 

szczególnych okoliczności wyspy Irlandii, 

a także wypełnienia zobowiązań 

finansowych wobec UE przez Zjednoczone 

Królestwo; 

C. mając na uwadze, że trzy 

najistotniejsze kwestie związane z 

brexitem dotyczą niewątpliwie praw 

obywateli UE przebywających w 

Zjednoczonym Królestwie i obywateli 

Zjednoczonego Królestwa przebywających 

w UE-27, granicy między Irlandią a 

Irlandią Północną, wyjątkowych i 

szczególnych okoliczności wyspy Irlandii, 

a także wypełnienia zobowiązań 

finansowych wobec UE przez Zjednoczone 

Królestwo (jeśli takie występują); 

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677/6 

Poprawka  6 

Gerard Batten 

w imieniu grupy EFDD 

 

Projekt rezolucji B8-0677/2017 

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

Stan zaawansowania negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem 

Projekt rezolucji 

Motyw G 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

G. mając na uwadze, że w odniesieniu 

do Irlandii/ Irlandii Północnej Zjednoczone 

Królestwo poczyniło niezbędne 

zobowiązania, aby zagwarantować, że nie 

dojdzie do „usztywnienia” granicy, 

dokonując dostosowania regulacyjnego 

obejmującego: 

 

G. mając na uwadze, że w odniesieniu 

do Republiki Irlandii/ Irlandii Północnej 

Zjednoczone Królestwo poczyniło 

niezbędne zobowiązania, aby 

zagwarantować, że nie dojdzie do 

„usztywnienia” granicy, dokonując 

dostosowania regulacyjnego 

obejmującego: 

 

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677/7 

Poprawka  7 

Gerard Batten 

w imieniu grupy EFDD 

 

Projekt rezolucji B8-0677/2017 

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

Stan zaawansowania negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem 

Projekt rezolucji 

Motyw I 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

I. mając na uwadze, że nie oznacza 

to, że wszystkie nierozstrzygnięte kwestie 

zostały rozwiązane, ani też nie wskazuje, 

jakie stanowisko zajmie Parlament, jeżeli 

chodzi o procedurę zgody w sprawie 

ostatecznej umowy o wystąpieniu; 

I. mając na uwadze, że nie oznacza 

to, że wszystkie nierozstrzygnięte kwestie 

zostały rozwiązane, w szczególności jeśli 

chodzi o postanowienia przejściowe i 

sprawiedliwy podział aktywów UE, ani też 

nie wskazuje, jakie stanowisko zajmie 

Parlament, jeżeli chodzi o procedurę zgody 

w sprawie ostatecznej umowy o 

wystąpieniu; 

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677/8 

Poprawka  8 

Gerard Batten 

w imieniu grupy EFDD 

 

Projekt rezolucji B8-0677/2017 

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

Stan zaawansowania negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. podkreśla jednak, że nadal istnieją 

nierozwiązane kwestie w odniesieniu do 

zapewnienia dobrze zorganizowanego 

wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z 

UE, które muszą zostać rozstrzygnięte 

przed sfinalizowaniem umowy o 

wystąpieniu, oraz zauważa, że po jej 

zawarciu musi ona przyjąć postać jasnego i 

jednoznacznego tekstu prawnego; zwraca 

uwagę, że te nierozstrzygnięte kwestie 

dotyczą: 

– przyznania praw obywateli 

przyszłym partnerom; 

– zapewnienia, aby postępowanie 

administracyjne było proste, miało 

charakter deklaratoryjny i było bezpłatne, 

obarczając władze Zjednoczonego 

Królestwa ciężarem dowodu w przypadku 

zakwestionowania deklaracji, a także 

umożliwiając rodzinom wszczęcie 

postępowania za pomocą pojedynczego 

formularza; 

– zapewnienia wiążącego charakteru 

orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej w odniesieniu do wykładni 

przepisów dotyczących praw obywateli, a 

także określenia roli przyszłego 

niezależnego organu krajowego (Rzecznik 

Praw Obywatelskich) utworzonego w celu 

rozpatrywania skarg obywateli; 

3. podkreśla jednak, że nadal istnieją 

nierozwiązane kwestie w odniesieniu do 

zapewnienia dobrze zorganizowanego 

wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z 

UE, które muszą zostać rozstrzygnięte 

przed sfinalizowaniem umowy o 

wystąpieniu, oraz zauważa, że po jej 

zawarciu musi ona przyjąć postać jasnego i 

jednoznacznego tekstu prawnego; zwraca 

uwagę, że te nierozstrzygnięte kwestie 

dotyczą: 

– wszelkich przepisów 

przejściowych; 

– przyznania praw obywateli 

przyszłym partnerom; 

– zapewnienia, aby postępowanie 

administracyjne było proste, miało 

charakter deklaratoryjny i było bezpłatne, 

obarczając władze Zjednoczonego 

Królestwa ciężarem dowodu w przypadku 

zakwestionowania deklaracji, a także 

umożliwiając rodzinom wszczęcie 

postępowania za pomocą pojedynczego 

formularza; 

– zapewnienia wiążącego charakteru 

orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej w odniesieniu do wykładni 

przepisów dotyczących praw obywateli, a 

także określenia roli przyszłego 

niezależnego organu krajowego (Rzecznik 
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– zagwarantowania w przyszłości 

praw do swobodnego przemieszczania się 

w całej UE obywatelom Zjednoczonego 

Królestwa przebywającym obecnie w 

państwie członkowskim UE-27; 

– zapewnienia, aby zobowiązania 

podjęte w odniesieniu do Irlandii Północnej 

/ Irlandii były w pełni egzekwowalne; 

Praw Obywatelskich) utworzonego w celu 

rozpatrywania skarg obywateli; 

– zagwarantowania w przyszłości 

praw do swobodnego przemieszczania się 

w całej UE obywatelom Zjednoczonego 

Królestwa przebywającym obecnie w 

państwie członkowskim UE-27; 

– zapewnienia, aby zobowiązania 

podjęte w odniesieniu do Irlandii Północnej 

/ Irlandii były w pełni egzekwowalne; 

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677/9 

Poprawka  9 

Gerard Batten 

w imieniu grupy EFDD 

 

Projekt rezolucji B8-0677/2017 

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

Stan zaawansowania negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  5a. zauważa, że stanowisko rządu 

Zjednoczonego Królestwa jest zasadniczo 

jasne i proste, a mianowicie, że rząd 

Zjednoczonego Królestwa dąży do: 

– swobodnego przepływu kapitału, 

towarów i usług (co tak naprawdę 

jest istotą „wolnego handlu”); 

– niezależności od Trybunału 

Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej; 

– swobody zawierania umów 

handlowych z państwami trzecimi; 

– swobody jeśli chodzi o kontrolę 

własnych granic (w tym swoich 

wód terytorialnych i wyłącznej 

strefy ekonomicznej); 

– nieswobodnego przepływu osób, 

biorąc pod uwagę fakt, że wiąże się 

to z: i) dostępem do usług 

publicznych, świadczeń i praw 

pracowniczych (z uwagi na 

poważne problemy wynikające z 

przyznania praw do takiego 

dostępu setkom milionów osób 

pochodzących z państw o bardzo 

różnym poziomie życia) oraz ii) 

nałożeniem obowiązku przyjęcia 

uchodźców i osób ubiegających się 

o azyl na państwa członkowskie, 

których narody nie chcą u siebie 
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takich osób; 

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677/10 

Poprawka  10 

Gerard Batten 

w imieniu grupy EFDD 

 

Projekt rezolucji B8-0677/2017 

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

Stan zaawansowania negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. przypomina, że art. 50 ust. 2 

Traktatu o Unii Europejskiej przewiduje 

ramy przyszłych stosunków między UE a 

występującym państwem członkowskim, 

które powinny zostać uwzględnione przez 

Unię podczas negocjacji i zawarcia umowy 

o wystąpieniu; 

5. przypomina, że art. 50 ust. 2 

Traktatu o Unii Europejskiej przewiduje 

ramy przyszłych stosunków między UE a 

występującym państwem członkowskim, 

które powinny zostać uwzględnione przez 

Unię podczas negocjacji i zawarcia umowy 

o wystąpieniu oraz nie zabrania włączania 

do niej postanowień przejściowych; 

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677/11 

Poprawka  11 

Gerard Batten 

w imieniu grupy EFDD 

 

Projekt rezolucji B8-0677/2017 

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

Stan zaawansowania negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 – tiret 8 a (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 – rezolucja Zgromadzenia Ogólnego 

ONZ nr 25/2625 z dnia 24 października 

1970 r., a w szczególności: a) zasada 

dotyczącą obowiązku nieingerowania w 

sprawy podlegające krajowej jurysdykcji 

danego państwa, zgodnie z Kartą 

Narodów Zjednoczonych, b) zasadę 

równych praw i samostanowienia 

narodów, c) zasadę suwerennej równości 

państw oraz d) zasadę, zgodnie z którą 

państwa będą wypełniały w dobrej wierze 

zobowiązania przyjęte przez nie zgodnie z 

Kartą Narodów Zjednoczonych; 

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677/12 

Poprawka  12 

Gerard Batten 

w imieniu grupy EFDD 

 

Projekt rezolucji B8-0677/2017 

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

Stan zaawansowania negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 – tiret 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

– państwo trzecie, które nie wypełnia 

takich samych obowiązków jak państwo 

członkowskie, nie może czerpać takich 

samych korzyści jak państwo 

członkowskie Unii Europejskiej lub 

państwo członkowskie EOG;  

– państwo trzecie, które nie wypełnia 

takich samych obowiązków jak państwo 

członkowskie, nie może czerpać 

wszystkich takich samych korzyści jak 

państwo członkowskie Unii Europejskiej 

lub państwo członkowskie EOG;  

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677/13 

Poprawka  13 

Gerard Batten 

w imieniu grupy EFDD 

 

Projekt rezolucji B8-0677/2017 

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

Stan zaawansowania negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 – tiret 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

– autonomia podejmowania decyzji 

przez Unię; 

– autonomia podejmowania decyzji 

przez Zjednoczone Królestwo i UE; 

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677/14 

Poprawka  14 

Gerard Batten 

w imieniu grupy EFDD 

 

Projekt rezolucji B8-0677/2017 

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

Stan zaawansowania negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 – tiret 4 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

– ochrona porządku prawnego Unii 

oraz roli Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej; 

– ochrona porządku prawnego Unii 

oraz roli Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej w obrębie UE; 

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677/15 

Poprawka  15 

Gerard Batten 

w imieniu grupy EFDD 

 

Projekt rezolucji B8-0677/2017 

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

Stan zaawansowania negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 – tiret 8 b (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 – ochrona integralności terytorialnej 

Zjednoczonego Królestwa, jego wód 

terytorialnych i wyłącznej strefy 

ekonomicznej; 

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677/16 

Poprawka  16 

Gerard Batten 

w imieniu grupy EFDD 

 

Projekt rezolucji B8-0677/2017 

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

Stan zaawansowania negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 – tiret 8 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

– odpowiednia równowaga praw i 

obowiązków, w tym proporcjonalnie do 

wkładów finansowych; 

– odpowiednia równowaga praw i 

obowiązków, w tym proporcjonalne 

wkłady finansowe i sprawiedliwy podział 

aktywów UE; 

Or. en 

 

 


