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12.3.2018 B8-0135/2 

Poprawka  2 

Raymond Finch 

w imieniu grupy EFDD 

 

Projekt rezolucji B8-0135/2018 

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

Ramy przyszłych stosunków między UE a Zjednoczonym Królestwem 

Projekt rezolucji 

Motyw C a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Ca. mając na uwadze, że zarówno 

zwolennicy, jak i przeciwnicy wyjścia z UE 

w kampanii przed referendum uznawali, 

akceptowali i popierali fakt, że głosowanie 

za wystąpieniem z UE będzie oznaczało 

wystąpienie z unii celnej i opuszczenie 

jednolitego rynku;  

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/3 

Poprawka  3 

Raymond Finch 

w imieniu grupy EFDD 

 

Projekt rezolucji B8-0135/2018 

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

Ramy przyszłych stosunków między UE a Zjednoczonym Królestwem 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  1a. podkreśla, że równolegle do 

prowadzonych negocjacji w sprawie 

wystąpienia Komisja musi bezzwłocznie 

wynegocjować ze Zjednoczonym 

Królestwem kwestię stałego bezcłowego 

handlu; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/4 

Poprawka  4 

Raymond Finch 

w imieniu grupy EFDD 

 

Projekt rezolucji B8-0135/2018 

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

Ramy przyszłych stosunków między UE a Zjednoczonym Królestwem 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  3a. odrzuca wszelkie próby ze strony 

Komisji, by narzucić Zjednoczonemu 

Królestwu jurysdykcję Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej w 

okresie przejściowym lub później, w 

szczególności jeśli chodzi o wykonywanie 

wyroków wydanych po dacie wystąpienia; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/5 

Poprawka  5 

Raymond Finch 

w imieniu grupy EFDD 

 

Projekt rezolucji B8-0135/2018 

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

Ramy przyszłych stosunków między UE a Zjednoczonym Królestwem 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  3b. ponownie stwierdza, że o ile nie 

zostanie uzgodnione inaczej w umowie o 

wystąpieniu, po wystąpieniu z UE 

Zjednoczone Królestwo nie będzie miało 

możliwego do wyegzekwowania na drodze 

prawnej obowiązku uiszczenia 

jednorazowej wpłaty ani wnoszenia na 

rzecz WRF składek z tytułu członkostwa z 

uwagi na to, że od tej daty traktaty 

ustanawiające Unię Europejską przestaną 

je obowiązywać;  

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/6 

Poprawka  6 

Raymond Finch 

w imieniu grupy EFDD 

 

Projekt rezolucji B8-0135/2018 

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

Ramy przyszłych stosunków między UE a Zjednoczonym Królestwem 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  7a. zwraca się do Komisji, aby w 

odniesieniu do zasady wzajemnego 

uznawania jak najszybciej oceniła 

wykonanie wyroku w sprawie Cassis de 

Dijon, co stworzyłoby dodatkową, 

elastyczną równoległą ścieżkę prowadzącą 

do rzeczywistego wolnego handlu 

charakteryzującego się prawdziwie 

minimalnymi barierami taryfowymi i 

pozataryfowymi, a nawet brakiem takich 

barier; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/7 

Poprawka  7 

Raymond Finch 

w imieniu grupy EFDD 

 

Projekt rezolucji B8-0135/2018 

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

Ramy przyszłych stosunków między UE a Zjednoczonym Królestwem 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  16a. zachęca UE-27, aby 

zaproponowała podejście do przyszłych 

stosunków między UE a Zjednoczonym 

Królestwem oparte zasadniczo na 

wzajemności, a w odniesieniu do 

ubezpieczeń, reasekuracji, usług 

finansowych, produkcji i leków – oparte 

na wzajemnym uznawaniu norm i 

organów regulacyjnych, takich jak 

niedawno uzgodnione w umowie 

dwustronnej pomiędzy UE a USA w 

sprawie środków ostrożnościowych 

odnoszących się do ubezpieczeń i 

reasekuracji; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/8 

Poprawka  8 

Raymond Finch 

w imieniu grupy EFDD 

 

Projekt rezolucji B8-0135/2018 

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

Ramy przyszłych stosunków między UE a Zjednoczonym Królestwem 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  20a. odnotowuje istotny, historyczny i 

obecny, wkład Zjednoczonego Królestwa 

w pokój, bezpieczeństwo i dobrobyt na 

kontynencie europejskim; uznaje, że 

Zjednoczone Królestwo nadal będzie 

odgrywać istotną rolę w przyszłości, po 

wystąpieniu z Unii Europejskiej, za 

pośrednictwem NATO oraz partnerstw 

dwustronnych;  

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/9 

Poprawka  9 

Raymond Finch 

w imieniu grupy EFDD 

 

Projekt rezolucji B8-0135/2018 

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

Ramy przyszłych stosunków między UE a Zjednoczonym Królestwem 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

22. podkreśla, że takie partnerstwo 

mogłoby zostać ustanowione na mocy 
umowy w sprawie ram udziału 

określającej rolę państw trzecich, co 

umożliwiłoby udział Zjednoczonego 

Królestwa w unijnych misjach cywilnych i 

wojskowych (bez wiodącej roli 

Zjednoczonego Królestwa), unijnych 

programach i projektach, w wymianie 

danych wywiadowczych, w szkoleniach i 

wymianie personelu wojskowego oraz we 

współpracy w zakresie polityki 

zbrojeniowej, w tym w projektach 

realizowanych w ramach stałej współpracy 

strukturalnej (PESCO); podkreśla, że taki 

udział powinien odbywać się bez 

uszczerbku dla odnośnych stanowisk UE, 

jej decyzji i prawodawstwa, w tym w 

sprawie zamówień publicznych i 

transferów w dziedzinie obronności, a 

także powinien być z nimi zgodny; 

stwierdza, że taka współpraca jest 

uzależniona od pełnego przestrzegania 

międzynarodowego prawa dotyczącego 

praw człowieka i międzynarodowego 

prawa humanitarnego oraz praw 

podstawowych UE; 

22. sprzeciwia się podpisaniu 

jakiejkolwiek umowy w sprawie ram 

udziału, która będzie prawnie 

zobowiązywać Zjednoczone Królestwo do 

realizowania przyszłej polityki 

zagranicznej lub obronnej UE; sprzeciwia 

się wszelkim ewentualnym przyszłym 

wkładom finansowym lub udziałowi w 

operacjach, nad którymi Zjednoczone 

Królestwo nie będzie sprawowało ogólnej 

kontroli w ramach politycznego procesu 

decyzyjnego, oraz w projektach w ramach 

stałej współpracy strukturalnej (PESCO) i 

w grupach bojowych UE; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/10 

Poprawka  10 

Raymond Finch 

w imieniu grupy EFDD 

 

Projekt rezolucji B8-0135/2018 

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

Ramy przyszłych stosunków między UE a Zjednoczonym Królestwem 

Projekt rezolucji 

Ustęp 32 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  32a. wyraża ubolewanie z powodu 

sugestii Rady Europejskiej, że przyszła 

umowa o wolnym handlu ze 

Zjednoczonym Królestwem musi 

obejmować stały dostęp statków UE do 

wód połowowych Zjednoczonego 

Królestwa, i odrzuca tę sugestię; wzywa 

UE-27, by przestrzegała prawa 

międzynarodowego (UNCLOS) w kwestii 

wprowadzenie po brexicie wyłącznej strefy 

ekonomicznej Zjednoczonego Królestwa 

obejmującej obszar 200 mil morskich od 

wybrzeża; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/11 

Poprawka  11 

Raymond Finch 

w imieniu grupy EFDD 

 

Projekt rezolucji B8-0135/2018 

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

Ramy przyszłych stosunków między UE a Zjednoczonym Królestwem 

Projekt rezolucji 

Ustęp 51 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  51a. wyraża poważne zaniepokojenie 

faktem, że rząd Zjednoczonego Królestwa 

będzie związany prawem UE przyjętym 

przez instytucje, w których nie będzie w 

okresie przejściowym reprezentowany; 

uznaje zatem, że parlament 

Zjednoczonego Królestwa będzie miał 

prawo sprzeciwić się stosowaniu do 

Zjednoczonego Królestwa przepisów 

prawa przyjętych przez UE w okresie 

przejściowym lub po jego upływie; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/12 

Poprawka  12 

Raymond Finch 

w imieniu grupy EFDD 

 

Projekt rezolucji B8-0135/2018 

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

Ramy przyszłych stosunków między UE a Zjednoczonym Królestwem 

Projekt rezolucji 

Ustęp 52 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  52a. podkreśla, że Komisja musi 

uszanować wynik referendum w 

Zjednoczonym Królestwie i nie 

przeszkadzać rządowi Zjednoczonego 

Królestwa, gdy ten zamierza trzymać się 

zaleceń, jakie otrzymał od obywateli w 

referendum, przewidujących 

powstrzymanie z dniem wystąpienia 

swobodnego przepływu osób; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/13 

Poprawka  13 

Raymond Finch 

w imieniu grupy EFDD 

 

Projekt rezolucji B8-0135/2018 

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

Ramy przyszłych stosunków między UE a Zjednoczonym Królestwem 

Projekt rezolucji 

Ustęp 55 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  55a. ubolewa nad tym, że Komisja, 

pozostawiając Irlandię Północną na stałe 

w unii celnej po dacie wystąpienia, 

próbuje podzielić Zjednoczone Królestwo 

Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;  

Or. en 

 

 


