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12.3.2018 B8-0135/2 

Pozměňovací návrh  2 

Raymond Finch 

za skupinu EFDD 

 

Návrh usnesení B8-0135/2018 

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

Rámec budoucích vztahů mezi EU a Spojeným královstvím 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Ca. vzhledem k tomu, že jak zastánci 

setrvání, tak zastánci vystoupení ve svých 

kampaních v rámci referenda uznávali, 

přijímali a hájili názor, že bude-li 

odhlasováno vystoupení z Evropské unie, 

bude to znamenat vystoupení z celní unie i 

odchod z jednotného trhu;  

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/3 

Pozměňovací návrh  3 

Raymond Finch 

za skupinu EFDD 

 

Návrh usnesení B8-0135/2018 

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

Rámec budoucích vztahů mezi EU a Spojeným královstvím 

Návrh usnesení 

Bod 1 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1a. zdůrazňuje, že Komise musí 

neprodleně zahájit jednání o zachování 

bezcelního obchodu se Spojeným 

královstvím, přičemž tato jednání musí 

probíhat souběžně se stávajícími 

jednáními o vystoupení; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/4 

Pozměňovací návrh  4 

Raymond Finch 

za skupinu EFDD 

 

Návrh usnesení B8-0135/2018 

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

Rámec budoucích vztahů mezi EU a Spojeným královstvím 

Návrh usnesení 

Bod 3 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3a. odmítá jakoukoli snahu Komise 

uplatňovat ve Spojeném království během 

přechodného období nebo po jeho 

skončení jurisdikci Soudního dvora 

Evropského unie, zejména pokud jde o 

uplatňování rozsudků vynesených po datu 

vystoupení; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/5 

Pozměňovací návrh  5 

Raymond Finch 

za skupinu EFDD 

 

Návrh usnesení B8-0135/2018 

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

Rámec budoucích vztahů mezi EU a Spojeným královstvím 

Návrh usnesení 

Bod 3 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3b. opakuje, že nebude-li v rámci 

dohody o vystoupení stanoveno jinak, 

Spojené království nemá po svém 

vystoupení žádnou právně vymahatelnou 

povinnost jednorázového finančního 

vyrovnání nebo dalšího vyplácení 

členských příspěvků do VFR, neboť 

počínaje datem vystoupení se na něj 

přestanou uplatňovat zakládající smlouvy 

Evropské unie;  

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/6 

Pozměňovací návrh  6 

Raymond Finch 

za skupinu EFDD 

 

Návrh usnesení B8-0135/2018 

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

Rámec budoucích vztahů mezi EU a Spojeným královstvím 

Návrh usnesení 

Bod 7 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7a. žádá Komisi, aby s ohledem na 

zásadu vzájemného uznávání co nejdříve 

vyhodnotila uplatňování rozsudku ve věci 

Cassis de Dijon, což by vytvořilo 

dodatečnou a flexibilní paralelní možnost 

skutečně volného obchodu, který bude 

zatížen jen zcela minimálními, nebo vůbec 

žádnými celními a necelními překážkami; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/7 

Pozměňovací návrh  7 

Raymond Finch 

za skupinu EFDD 

 

Návrh usnesení B8-0135/2018 

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

Rámec budoucích vztahů mezi EU a Spojeným královstvím 

Návrh usnesení 

Bod 16 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 16a. vybízí země EU-27, aby navrhly 

reciproční přístup k budoucím vztahům 

EU a Spojeného království, a to jak v 

obecné rovině, tak v oblasti pojištění, 

zajištění, finančních služeb, průmyslové 

výroby a zdravotnictví, který bude založen 

na vzájemném uznávání norem a 

regulačních orgánů, jako je tomu 

například u nedávno uzavřené 

dvoustranné dohody mezi EU a USA o 

obezřetnostních pravidlech týkajících se 

pojištění a zajištění; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/8 

Pozměňovací návrh  8 

Raymond Finch 

za skupinu EFDD 

 

Návrh usnesení B8-0135/2018 

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

Rámec budoucích vztahů mezi EU a Spojeným královstvím 

Návrh usnesení 

Bod 20 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 20a. bere na vědomí významný 

historický a soudobý přínos Spojeného 

království k míru, bezpečnosti a prosperitě 

evropského světadílu; uznává, že Spojené 

království bude hrát významnou úlohu i 

do budoucna, mimo Evropskou unii, a to 

prostřednictvím NATO a dvoustranných 

partnerství;  

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/9 

Pozměňovací návrh  9 

Raymond Finch 

za skupinu EFDD 

 

Návrh usnesení B8-0135/2018 

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

Rámec budoucích vztahů mezi EU a Spojeným královstvím 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. zdůrazňuje, že takové partnerství 

by mohlo vzniknout na základě rámcové 

dohody o účasti, která upravuje úlohu 

třetích zemí, neboť tímto způsobem by se 

Spojené království mohlo účastnit 

civilních a vojenských misí EU (ovšem bez 

vůdčí úlohy) a unijních operací, 

programů a projektů, sdílení 

zpravodajských informací, výcviku a 

výměny vojenského personálu a 

spolupráce v oblasti vyzbrojování, včetně 

projektů v rámci stálé strukturované 

spolupráce; zdůrazňuje, že účast 

Spojeného království by neměla mít 

negativní vliv na příslušné postoje, 

rozhodnutí a předpisy EU a měla by s 

nimi být v souladu, což se týká mimo jiné 

veřejných zakázek a transferů v oblasti 

obrany; upozorňuje na to, že podmínkou 

spolupráce je plné dodržování 

mezinárodního práva v oblasti lidských 

práv a mezinárodního humanitárního 

práva a základních práv EU; 

22. odmítá, aby byla podepsána 

jakákoli rámcová dohoda o účasti, která by 

právně zavazovala Spojené království k 

účasti na budoucí zahraniční či obranné 

politice EU; obzvláště odmítá jakýkoli 

případný budoucí finanční příspěvek ve 

prospěch operací, u nichž by Spojené 

království nemělo celkovou kontrolu nad 

politickým rozhodovacím procesem, 

projektů v rámci stálé strukturované 

spolupráce a bojových skupin EU a 

jakoukoli účast na nich; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/10 

Pozměňovací návrh  10 

Raymond Finch 

za skupinu EFDD 

 

Návrh usnesení B8-0135/2018 

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

Rámec budoucích vztahů mezi EU a Spojeným královstvím 

Návrh usnesení 

Bod 32 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 32a. s politováním konstatuje a odmítá 

návrh Evropské rady, podle nějž musí 

budoucí dohoda o volném obchodu se 

Spojeným královstvím zahrnovat 

pokračující přístup plavidel EU do 

rybolovných oblastí Spojeného království; 

vyzývá EU-27, aby v souvislosti se 

zavedením výlučné ekonomické zóny 

Spojeného království v její plné šíři 200 

námořních mil, k němuž dojde po brexitu, 

dodržovala mezinárodní právo (Úmluvu 

OSN o mořském právu – UNCLOS); 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/11 

Pozměňovací návrh  11 

Raymond Finch 

za skupinu EFDD 

 

Návrh usnesení B8-0135/2018 

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

Rámec budoucích vztahů mezi EU a Spojeným královstvím 

Návrh usnesení 

Bod 51 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 51a. vyjadřuje vážné znepokojení nad 

skutečností, že vláda Spojeného království 

bude v průběhu přechodného období 

vázána právními předpisy EU 

přijímanými orgány, v nichž nebude mít 

žádné zastoupení; souhlasí proto s tím, 

aby měl parlament Spojeného království 

právo odmítnout uplatňování právních 

předpisů přijatých Evropskou unií v 

průběhu přechodného nebo následného 

období ve Spojeném království; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/12 

Pozměňovací návrh  12 

Raymond Finch 

za skupinu EFDD 

 

Návrh usnesení B8-0135/2018 

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

Rámec budoucích vztahů mezi EU a Spojeným královstvím 

Návrh usnesení 

Bod 52 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 52a. zdůrazňuje, že Komise musí 

výsledek britského referenda respektovat a 

nebránit vládě Spojeného království v 

jejím záměru řídit se pokyny, které jí 

veřejnost v tomto referendu vydala, a 

ukončit k datu vystoupení volný pohyb 

osob; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/13 

Pozměňovací návrh  13 

Raymond Finch 

za skupinu EFDD 

 

Návrh usnesení B8-0135/2018 

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

Rámec budoucích vztahů mezi EU a Spojeným královstvím 

Návrh usnesení 

Bod 55 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 55a. vyjadřuje politování nad snahou 

Komise rozdělit Spojené království Velké 

Británie a Severního Irska takovým 

způsobem, aby Severní Irsko zůstalo po 

datu vystoupení trvalým členem celní 

unie;  

Or. en 

 

 


