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12.3.2018 B8-0135/19 

Изменение  19 

Хелмут Шолц, Marie-Pierre VIEU, Рина Роня Кари, Мигел Урбан Креспо, Таня 

Гонсалес Пеняс, Шабиер Бенито Силуага, Естефания Торес Мартинес, Лола 

Санчес Калдентей, Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, Мари-Кристин 

Вержиа, Катержина Конечна, Иржи Мащалка, Меря Кюльонен, Патрик Льо 

Ярик, Хавиер Кусо Пермуй 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0135/2018 

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

Рамка на бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  8a. подчертава, че споразумението 

относно бъдещите отношения следва 

да включва задължителни клаузи 

относно демокрацията, правата на 

човека и неразпространението на 

оръжия за масово унищожение, 

подобни на тези в търговските 

споразумения или споразуменията за 

асоцииране с други трети държави, 

както и да добави новаторска, 

обвързваща клауза за борба с 

изменението на климата в периода 

след Парижкото споразумение; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/20 

Изменение  20 

Палома Лопес Бермехо, Марина Албиол Гусман, Мари-Пиер Вю, Жуан Ферейра, 

Жуан Пимента Лопеш, Мигел Виегаш, Рина Роня Кари, Мигел Урбан Креспо, 

Таня Гонсалес Пеняс, Шабиер Бенито Силуага, Естефания Торес Мартинес, Лола 

Санчес Калдентей, Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, Мари-Кристин 

Вержиа, Катержина Конечна, Иржи Мащалка, Меря Кюльонен, Патрик Льо 

Ярик, Хавиер Кусо Пермуй 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0135/2018 

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

Рамка на бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  8в. настоява, че бъдещото 

споразумение между Обединеното 

кралство и ЕС трябва да вземе 

предвид специфичното положение на 

трансграничните работници, с цел да 

се гарантира най-високо ниво на 

стандартите на труд и социалните 

права; припомня, че правата на 

работниците трябва да бъдат 

зачитани и гарантирани през целия 

процес на излизане на Обединеното 

кралство от ЕС, и призовава, 

преходно споразумение и 

споразумението за оттегляне да 

включват гаранции за тези права; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/21 

Изменение  21 

Рина Роня Кари, Хелмут Шолц, Мари-Пиер Вю, Жуан Ферейра, Жуан Пимента 

Лопеш, Мигел Виегаш, Мигел Урбан Креспо, Таня Гонсалес Пеняс, Шабиер 

Бенито Силуага, Естефания Торес Мартинес, Лола Санчес Калдентей, Мари-

Кристин Вержиа, Катержина Конечна, Иржи Мащалка, Меря Кюльонен, Патрик 

Льо Ярик, Хавиер Кусо Пермуй 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0135/2018 

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

Рамка на бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство 

Предложение за резолюция 

Параграф 10 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  10a. подчертава, че е необходимо да 

се променят или предоговарят 

споразуменията с трети страни в 

този процес и социалният прогрес и 

напредъкът в екологията да се 

превърнат нов акцент на 

сътрудничество по тези 

споразумения, за да се отговори на 

икономическите и социалните 

проблеми, допринесли за решението за 

Брекзит; счита, че всяко бъдещо 

търговско споразумение между ЕС и 

Обединеното кралство следва да се 

основава на утвърждаването на 

правата на работниците и 

социалната закрила, безопасността 

на храните и защитата на 

потребителите и опазването на 

околната среда, и трябва да 

гарантира финансова стабилност и 

постигането на Парижкото 

споразумение относно изменението 

на климата; поради това отхвърля 

всяка форма на ССТ или ЗВССТ – 

включително модели като ВИТС и 

ТПТИ – която води до още по-голямо 

дерегулиране на гаранциите и 

стандартите в областта на 
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общественото здраве, условията на 

труд и околната среда; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/22 

Изменение  22 

Хелмут Шолц, Рина Роня Кари, Мигел Урбан Креспо, Таня Гонсалес Пеняс, 

Шабиер Бенито Силуага, Естефания Торес Мартинес, Лола Санчес Калдентей, 

Мари-Кристин Вержиа, Меря Кюльонен, Патрик Льо Ярик 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0135/2018 

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

Рамка на бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  15a. насърчава както ЕС, така и 

Обединеното кралство да вземат 

необходимите мерки за ефективно 

гарантиране, че настоящите ползи за 

развиващите се страни от общата 

система за преференции на ЕС не са 

компрометирани от излизането на 

Обединеното кралство от ЕС; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/23 

Изменение  23 

Хелмут Шолц, Мари-Пиер Вю, Рина Роня Кари, Мигел Урбан Креспо, Таня 

Гонсалес Пеняс, Шабиер Бенито Силуага, Естефания Торес Мартинес, Лола 

Санчес Калдентей, Мари-Кристин Вержиа, Меря Кюльонен, Патрик Льо Ярик, 

Хавиер Кусо Пермуй 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0135/2018 

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

Рамка на бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 

 

Предложение за резолюция Изменение 

17. подчертава, че в резултат на 

напускането на вътрешния пазар 

Обединеното кралство би загубило 

правата за упражняване на дейност в 

областта на финансовите услуги и 

възможността за разкриване на клонове 

в ЕС под надзора на Обединеното 

кралство; припомня, че 

законодателството на ЕС предвижда 

възможността в някои области да се 

считат като еквивалентни правилата на 

трети държави въз основа на 

пропорционален и основан на риска 

подход, и отбелязва продължаващата 

законодателна работа и предстоящите 

предложения на Комисията в тази 

област; подчертава, че решенията 

относно еквивалентността винаги имат 

едностранен характер; подчертава също 

така, че за да се запази финансовата 

стабилност и да се гарантира пълно 

съответствие с регулаторния режим и 

стандартите на ЕС и тяхното прилагане, 

пруденциалните мерки и ограниченията 

в трансграничното предоставяне на 

финансови услуги са обичайна 

характеристика на ССТ; 

17. подчертава, че в резултат на 

напускането на вътрешния пазар 

Обединеното кралство би загубило 

правата за упражняване на дейност в 

областта на финансовите услуги и 

възможността за разкриване на клонове 

в ЕС под надзора на Обединеното 

кралство; припомня, че 

законодателството на ЕС предвижда 

възможността в някои области да се 

считат като еквивалентни правилата на 

трети държави въз основа на 

пропорционален и основан на риска 

подход, и отбелязва продължаващата 

законодателна работа и предстоящите 

предложения на Комисията в тази 

област; счита, че на Комисията не 

следва да бъде разрешено да 

предостави „равностоен статут“ по 

отношение на регулирането на 

финансовите пазари за Обединеното 

кралство преди сключването на 

търговско споразумение, и призовава 

Комисията да проучи първо 

възможностите за отделно 

споразумение или глава в търговско 

споразумение относно обвързващи 

стандарти на регулиране и 

прозрачност за финансовите услуги 
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въз основа – като минимум – на 

съществуващите общи стандарти 

към момента на разделяне; 
подчертава, че решенията относно 

еквивалентността винаги имат 

едностранен характер; подчертава също 

така, че за да се запази финансовата 

стабилност и да се гарантира пълно 

съответствие с регулаторния режим и 

стандартите на ЕС и тяхното прилагане, 

пруденциалните мерки и ограниченията 

в трансграничното предоставяне на 

финансови услуги са обичайна 

характеристика на ССТ; 

Or. en 



 

AM\1148304BG.docx  PE616.080v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

12.3.2018 B8-0135/24 

Изменение  24 

Хелмут Шолц, Мигел Урбан Креспо, Таня Гонсалес Пеняс, Шабиер Бенито 

Силуага, Естефания Торес Мартинес, Лола Санчес Калдентей, Меря Кюльонен, 

Патрик Льо Ярик, Хавиер Кусо Пермуй 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0135/2018 

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

Рамка на бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство 

Предложение за резолюция 

Параграф 20 

 

Предложение за резолюция Изменение 

20. отново заявява, че по отношение 

на хранителните и селскостопанските 

продукти достъпът до пазара на ЕС 

зависи от стриктното спазване на 

всички закони и стандарти на ЕС, 

особено в областта на безопасността на 

храните, ГМО, пестицидите, 

географските означения, хуманното 

отношение към животните, 

етикетирането и проследимостта, 

санитарните и фитосанитарните 

стандарти, както и здравето на хората, 

животните и растенията; 

20. отново заявява, че по отношение 

на хранителните и селскостопанските 

продукти достъпът до пазара на ЕС 

зависи от стриктното спазване на 

всички закони и стандарти на ЕС, 

особено в областта на безопасността на 

храните, ГМО, пестицидите, 

географските означения, хуманното 

отношение към животните, 

етикетирането и проследимостта, 

санитарните и фитосанитарните 

стандарти, както и здравето на хората, 

животните и растенията; посочва, че по-

специално договорените по 

действащите търговски 

споразумения квоти за пазарен 

достъп в селскостопанския сектор, 

трябва да бъдат намалени и 

адаптирани към реалностите на 

съвременните търговски потоци 

между държавите от ЕС-27 и 

партньорите; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/25 

Изменение  25 

Мартина Андерсън, Лин Бойлан, Мат Карти, Лиа Ни Риада, Мигел Урбан Креспо, 

Таня Гонсалес Пеняс, Шабиер Бенито Силуага, Естефания Торес Мартинес, Лола 

Санчес Калдентей, Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, Хавиер Кусо 

Пермуй 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0135/2018 

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

Рамка на бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство 

Предложение за резолюция 

Параграф 21 

 

Предложение за резолюция Изменение 

21. отбелязва, що се отнася до 

общата външна политика и 

политика на сигурност, че 

Обединеното кралство като трета 

държава няма да може да участва в 

процеса на вземане на решения в ЕС и 

че общи позиции и действия на ЕС 

могат да се приемат единствено от 

държавите – членки на ЕС; при все 

това отбелязва, че това не изключва 

механизми за консултации, които 

биха дали на Обединеното кралство 

възможност за привеждане в 

съответствие с позициите на ЕС в 

областта на външната политика, 

съвместните действия, по-специално 

в областта на правата на човека, или 

многостранното сътрудничество, 

особено в рамките на ООН, ОССЕ и 

Съвета на Европа; подкрепя 

координирането на политиката за 

санкциите и тяхното прилагане, 

включително оръжейно ембарго и 

общи позиции относно износа на 

оръжие; 

заличава се 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/26 

Изменение  26 

Люк Минг Фланаган, Мартина Андерсън, Лин Бойлан, Мат Карти, Лиа Ни Риада, 

Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Мигел Виегаш, Мигел Урбан Креспо, Таня 

Гонсалес Пеняс, Шабиер Бенито Силуага, Естефания Торес Мартинес, Лола 

Санчес Калдентей, Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, Мари-Кристин 

Вержиа, Хавиер Кусо Пермуй 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0135/2018 

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

Рамка на бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство 

Предложение за резолюция 

Параграф 22 

 

Предложение за резолюция Изменение 

22. подчертава, че подобно 

партньорство би могло да бъде 

създадено съгласно рамковото 

споразумение за участие, което 

администрира ролята на трети 

държави, като това ще направи 

възможно участието на Обединеното 

кралство в гражданските и военните 

мисии на ЕС (без водеща роля за 

Обединеното кралство) и 

операциите, програмите и 

проектите, споделянето на 

разузнавателни сведения, обучението 

и обмена на военен персонал, както и 

сътрудничеството в областта на 

политиката за въоръжаване, 

включително в проекти по линия на 

постоянното структурирано 

сътрудничество (ПСС); подчертава, 

че това участие следва да не засяга и 

да е съвместимо със съответните 

позиции, решения и закони на ЕС, 

включително относно обществените 

поръчки и трансферите в областта 

на отбраната; потвърждава, че 

такова сътрудничество зависи от 

пълното спазване на международното 

право в областта на правата на 

заличава се 
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човека и международното 

хуманитарно право и основните права 

на ЕС; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/27 

Изменение  27 

Мартина Андерсън, Лин Бойлан, Мат Карти, Лиа Ни Риада, Жуан Ферейра, Жуан 

Пимента Лопеш, Мигел Виегаш, Мигел Урбан Креспо, Таня Гонсалес Пеняс, 

Шабиер Бенито Силуага, Естефания Торес Мартинес, Лола Санчес Калдентей, 

Хавиер Кусо Пермуй 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0135/2018 

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

Рамка на бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство 

Предложение за резолюция 

Параграф 23 

 

Предложение за резолюция Изменение 

23. отбелязва, че всяко 

сътрудничество в горепосочените 

области, което включва споделяне на 

класифицирана информация на ЕС, в 

т.ч. в областта на разузнаването, 

зависи от споразумение относно 

информацията за сигурността с цел 

защита на класифицираната 

информация на ЕС; 

заличава се 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/28 

Изменение  28 

Мартина Андерсън, Лин Бойлан, Мат Карти, Лиа Ни Риада, Жуан Ферейра, Жуан 

Пимента Лопеш, Мигел Виегаш, Мигел Урбан Креспо, Таня Гонсалес Пеняс, 

Шабиер Бенито Силуага, Естефания Торес Мартинес, Лола Санчес Калдентей, 

Мари-Кристин Вержиа, Хавиер Кусо Пермуй 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0135/2018 

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

Рамка на бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство 

Предложение за резолюция 

Параграф 24 

 

Предложение за резолюция Изменение 

24. отбелязва, че въз основа на 

други подобни споразумения с трети 

държави Обединеното кралство 

може да участва в програми на Съюза 

в подкрепа на отбраната и външната 

сигурност (като например 

Европейския фонд за отбрана, 

„Галилео“ и програмите за 

киберсигурността); е отворен за 

възможността Обединеното 

кралство да продължи да допринася 

на външните финансови 

инструменти на ЕС за постигането 

на общи цели, особено в общото 

съседско пространство; 

заличава се 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/29 

Изменение  29 

Сабине Льозинг, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Мигел Виегаш, Рина Роня 

Кари, Мигел Урбан Креспо, Таня Гонсалес Пеняс, Шабиер Бенито Силуага, 

Естефания Торес Мартинес, Лола Санчес Калдентей, Неоклис Силикиотис, Такис 

Хаджигеоргиу, Мари-Кристин Вержиа, Патрик Льо Ярик, Хавиер Кусо Пермуй 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0135/2018 

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

Рамка на бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство 

Предложение за резолюция 

Параграф 21 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  21a. отхвърля Глобалната 

стратегия на ЕС, тъй като тя не 

отразява отрицателната и 

ескалираща роля на ЕС по отношение 

на текущите конфликти, а вместо 

това се застъпва за по-нататъшна 

милитаризация, подкрепя 

европейската отбранителна 

технологична и индустриална база 

(ЕОТИБ) и Европейската програма за 

промишлено развитие в областта на 

отбраната (EDIDP), 

военнопромишления комплекс и целта 

на НАТО за изразходване на най-малко 

2% от БВП за отбрана; освен това 

подчертава сливането на 

вътрешната и външната сигурност и 

подчиняването на търговията, 

развитието и енергийната политика 

спрямо общата външна политика и 

политиката на сигурност (ОВППС) и 

общата политика за сигурност и 

отбрана (ОПСО); настоятелно 

призовава държавите–членки на ЕС в 

тази връзка да насърчават 

приоритети, като например мир, 

сътрудничество, солидарност, 

премахване на бедността и постигане 

на целите за устойчиво развитие, 
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контрол върху въоръженията, 

прилагане на Договора за 

неразпространение на ядреното 

оръжие и пълното ядрено 

разоръжаване, справедлива търговия и 

балансирани икономически 

отношения; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/30 

Изменение  30 

Сабине Льозинг, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Мигел Виегаш, Рина Роня 

Кари, Мигел Урбан Креспо, Таня Гонсалес Пеняс, Шабиер Бенито Силуага, 

Естефания Торес Мартинес, Лола Санчес Калдентей, Мари-Кристин Вержиа, 

Меря Кюльонен, Патрик Льо Ярик, Хавиер Кусо Пермуй 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0135/2018 

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

Рамка на бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство 

Предложение за резолюция 

Параграф 21 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  21б. Противопоставя се на 

използването на „Брексит“ като 

средство за увеличаване и ускоряване 

на милитаризацията на ЕС; 

отхвърля създаването на военен съюз 

и армия на ЕС; отхвърля участието 

на държавите членки, включително 

Обединеното кралство, в европейски 

военни способности и в политиката 

на въоръжаване, като например 

постоянното структурирано 

сътрудничество (ПСС), което 

накърнява също така принципа на 

консенсус на ОВППС/ОПСО; възразява 

срещу продължаващото засилване и 

предоставяне на подкрепа за 

отбраната и оръжейната 

промишленост; отхвърля 

създаването на Европейския фонд за 

отбрана, програмата за отбрана на 

ЕС и програмата на ЕС за научни 

изследвания в областта на 

отбраната, които нарушават 

разпоредбите на член 41, параграф 2 

от ДЕС, в който се посочва, че 

разходите, възникващи от действия 

за военни операции или в областта на 

отбраната, не трябва да се 

осигуряват от бюджета на Съюза; 
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поради това се противопоставя на 

включването на всички тези 

политики за сигурност и отбрана в 

споразумението между ЕС и 

Обединеното кралство; 

Or. en 

 

 


