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12.3.2018 B8-0135/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Raymond Finch 

v mene skupiny EFDD 

 

Návrh uznesenia B8-0135/2018 

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

Rámec budúcich vzťahov EÚ a Spojeného kráľovstva 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie C a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Ca. keďže tak odporcovia, ako aj 

prívrženci vystúpenia z EÚ v rámci 

referendovej kampane uznali, akceptovali 

a presadzovali názor, že hlasovanie za 

vystúpenie z Európskej únie bude 

znamenať vystúpenie z colnej únie a 

jednotného trhu;  

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Raymond Finch 

v mene skupiny EFDD 

 

Návrh uznesenia B8-0135/2018 

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

Rámec budúcich vzťahov EÚ a Spojeného kráľovstva 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  1a. trvá na tom, že Komisia musí 

súbežne so súčasnými rokovaniami o 

vystúpení bezodkladne rokovať so 

Spojeným kráľovstvom o pokračovaní 

bezcolného obchodu; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Raymond Finch 

v mene skupiny EFDD 

 

Návrh uznesenia B8-0135/2018 

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

Rámec budúcich vzťahov EÚ a Spojeného kráľovstva 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  3a. odmieta akýkoľvek pokus Komisie 

vynucovať právomoc Súdneho dvora 

Európskej únie v Spojenom kráľovstve 

počas akéhokoľvek prechodného obdobia 

alebo po ňom, najmä pokiaľ ide o 

uplatňovanie rozhodnutí vydaných po dni 

vystúpenia; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Raymond Finch 

v mene skupiny EFDD 

 

Návrh uznesenia B8-0135/2018 

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

Rámec budúcich vzťahov EÚ a Spojeného kráľovstva 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  3b. opakuje, že Spojené kráľovstvo – 

ak sa v rámci rokovaní o vystúpení 

nedohodne inak – nemá žiadnu právne 

vynútiteľnú povinnosť zaplatiť 

jednorazové finančné vyrovnanie ani 

pokračovať v platení členského príspevku 

do VFR po vystúpení vzhľadom na to, že 

zmluvy o založení Európskej únie sa od 

daného dátumu prestanú uplatňovať;  

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Raymond Finch 

v mene skupiny EFDD 

 

Návrh uznesenia B8-0135/2018 

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

Rámec budúcich vzťahov EÚ a Spojeného kráľovstva 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  7a. žiada Komisiu, aby so zreteľom na 

zásadu vzájomného uznávania naliehavo 

posúdila uplatňovanie rozhodnutia vo veci 

Cassis de Dijon, na základe ktorého by sa 

vytvorila dodatočná a flexibilná paralelná 

cesta ku skutočnému voľnému obchodu 

so skutočnými minimálnymi alebo 

dokonca žiadnymi colnými aj necolnými 

prekážkami; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Raymond Finch 

v mene skupiny EFDD 

 

Návrh uznesenia B8-0135/2018 

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

Rámec budúcich vzťahov EÚ a Spojeného kráľovstva 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  16a. nabáda EÚ-27, aby navrhli prístup 

založený na vzájomnosti pre budúce 

vzťahy medzi EÚ a Spojeným 

kráľovstvom vo všeobecnosti a pokiaľ ide 

o poistenie, zaistenie, finančné služby, 

spracovateľský priemysel a lieky, na 

základe vzájomného uznávania noriem a 

regulačných orgánov, ako napríklad v 

prípade tých, ktoré boli nedávno 

dohodnuté v dvojstrannej dohode medzi 

EÚ a USA o prudenciálnych opatreniach 

týkajúcich sa poistenia a zaistenia; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Raymond Finch 

v mene skupiny EFDD 

 

Návrh uznesenia B8-0135/2018 

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

Rámec budúcich vzťahov EÚ a Spojeného kráľovstva 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  20a. berie na vedomie významný 

historický a súčasný príspevok Spojeného 

kráľovstvo k mieru, bezpečnosti a 

prosperite na európskom kontinente; 

uznáva, že Spojené kráľovstvo bude v 

budúcnosti aj naďalej zohrávať 

významnú úlohu mimo Európskej únie, 

prostredníctvom NATO a dvojstranných 

partnerstiev;  

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Raymond Finch 

v mene skupiny EFDD 

 

Návrh uznesenia B8-0135/2018 

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

Rámec budúcich vzťahov EÚ a Spojeného kráľovstva 

Návrh uznesenia 

Odsek 22 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

22. zdôrazňuje, že takéto partnerstvo 

by mohlo byť vytvorené ako súčasť 
rámcovej dohody o účasti, ktorým sa 

upravuje úloha tretích krajín, čím by sa 

umožnila účasť Spojeného kráľovstva na 

civilných a vojenských misiách EÚ (bez 

vedúcej úlohy Spojeného kráľovstva) a jej 

operáciách, programoch a projektoch, 

spoločné využívanie spravodajských 

služieb, odborná príprava a výmena 

vojenského personálu, ako aj spolupráca 

na politike vyzbrojovania vrátane 

projektov vypracovaných v rámci stálej 

štruktúrovanej spolupráce (PESCO); 

zdôrazňuje, že touto spoluprácou by 

nemali byť dotknuté príslušné pozície, 

rozhodnutia a právne predpisy EÚ a že 

táto spolupráca by mala byť s nimi v 

súlade, a to aj pokiaľ ide o verejné 

obstarávanie a transfery v oblasti obrany; 

potvrdzuje, že podmienkou tejto 

spolupráce je úplný súlad s 

medzinárodným právom v oblasti 

ľudských práv a medzinárodným 

humanitárnym právom a so základnými 

právami EÚ; 

22. odmieta podpísania akejkoľvek 

rámcovej dohody o účasti, ktorou by sa 

Spojené kráľovstvo právne zaväzovalo na 

budúcu zahraničnú alebo obrannú 

politiku EÚ; predovšetkým odmieta 

akékoľvek prípadné budúce finančné 

príspevky alebo účasť na činnostiach, nad 

ktorými by Spojené kráľovstvo nemalo 

celkovú kontrolu v rámci procesu 

politického rozhodovania, projektami v 

rámci stálej štruktúrovanej spolupráce 

(PESCO) a bojovými skupinami EÚ; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Raymond Finch 

v mene skupiny EFDD 

 

Návrh uznesenia B8-0135/2018 

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

Rámec budúcich vzťahov EÚ a Spojeného kráľovstva 

Návrh uznesenia 

Odsek 32 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  32a. odsudzuje a odmieta názor 

Európskej rady, že budúca dohoda o 

voľnom obchode so Spojeným 

kráľovstvom musí zahŕňať zachovanie 

prístupu pre plavidlá EÚ do rybolovných 

oblastí Spojeného kráľovstva; vyzýva EÚ-

27, aby dodržiavali medzinárodné právo 

(Dohovor Organizácie Spojených národov 

o morskom práve), pokiaľ ide o 

vykonávanie celých 200 námorných míľ 

výhradnej hospodárskej zóny Spojeného 

kráľovstva po vystúpení Spojeného 

kráľovstva z Únie; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Raymond Finch 

v mene skupiny EFDD 

 

Návrh uznesenia B8-0135/2018 

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

Rámec budúcich vzťahov EÚ a Spojeného kráľovstva 

Návrh uznesenia 

Odsek 51 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  51a. vyjadruje vážne znepokojenie nad 

tým, že vláda Spojeného kráľovstva bude 

počas prechodného obdobia viazaná 

právom EÚ, ktoré schvaľujú inštitúcie, v 

ktorých nemá zastúpenie; uznáva preto, že 

parlament Spojeného kráľovstva má 

právo zamietnuť uplatňovanie právnych 

predpisov, ktoré EÚ prijme počas 

prechodného obdobia alebo po ňom, v 

Spojenom kráľovstve; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Raymond Finch 

v mene skupiny EFDD 

 

Návrh uznesenia B8-0135/2018 

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

Rámec budúcich vzťahov EÚ a Spojeného kráľovstva 

Návrh uznesenia 

Odsek 52 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  52a. trvá na tom, že Komisia musí 

rešpektovať výsledok referenda v 

Spojenom kráľovstve tým, že nebude 

vláde Spojeného kráľovstva brániť v jej 

úmysle vyhovieť pokynom, ktoré dostala 

od verejnosti v referende, na ukončenie 

voľného pohybu osôb ku dňu vystúpenia; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Raymond Finch 

v mene skupiny EFDD 

 

Návrh uznesenia B8-0135/2018 

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

Rámec budúcich vzťahov EÚ a Spojeného kráľovstva 

Návrh uznesenia 

Odsek 55 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  55a. vyjadruje poľutovanie nad 

pokusom Komisie rozdeliť Spojené 

kráľovstvo Veľkej Británie a Severného 

Írska tak, že Severné Írsko zostane po dni 

vystúpenia trvalo v colnej únii;  

Or. en 

 

 


