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12.3.2018 B8-0135/19 

Pozměňovací návrh  19 

Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Rina Ronja Kari, Miguel Urbán Crespo, Tania 

González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez 

Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 8 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 8a. zdůrazňuje, že dohoda o 

budoucích vztazích by měla obsahovat 

závazná ustanovení o demokracii, 

lidských právech a nešíření zbraní 

hromadného ničení, jaká jsou obsažena v 

obchodních dohodách a dohodách o 

přidružení, které EU uzavírá s ostatními 

třetími zeměmi, a že by měla obsahovat 

také inovativní závazné ustanovení o boji 

proti změně klimatu na základě Pařížské 

dohody; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/20 

Pozměňovací návrh  20 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Marie-Pierre Vieu, João Ferreira, João 

Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Rina Ronja Kari, Miguel Urbán Crespo, Tania González 

Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 8 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 8c. žádá, aby budoucí dohoda mezi 

Spojeným královstvím a Evropskou unií 

brala v potaz specifickou situaci 

přehraničních pracovníků, aby byla 

zaručena nejvyšší úroveň 

pracovněprávních norem a sociálních 

práv; připomíná, že práva pracovníků 

musí být respektována a zaručena v celém 

procesu vystoupení Spojeného království z 

EU, a požaduje, aby dohoda o 

přechodném období a dohoda o 

vystoupení tato práva zaručovaly; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/21 

Pozměňovací návrh  21 

Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, João Ferreira, João Pimenta 

Lopes, Miguel Viegas, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito 

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, 

Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Javier Couso 

Permuy 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 10 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 10a. zdůrazňuje, že v tomto procesu je 

nutné změnit či znovu sjednat dohody se 

třetími zeměmi a za prioritu těchto dohod 

stanovit pokrok a spolupráci v sociální 

oblasti a oblasti ochrany životního 

prostředí, a to s cílem řešit hospodářské a 

sociální problémy, které k brexitu 

přispěly; je přesvědčen, že budoucí 

obchodní dohoda mezi EU a Spojeným 

královstvím musí být v každém případě 

založena na posilování práv pracovníků a 

jejich sociální ochraně, zvyšování 

bezpečnosti potravin a ochrany 

spotřebitele a životního prostředí a musí 

být zajišťovat finanční stabilitu a plnění 

Pařížské dohody o změně klimatu; odmítá 

proto, jakýkoli model vycházejí ze zóny 

volného obchodu nebo prohloubené a 

komplexní zóny volného obchodu – včetně 

modelů, jako je CETA a TTIP – které by 

vedly k další deregulaci ochranných 

systémů a norem v oblasti veřejného 

zdraví, pracovních podmínek a životního 

prostředí; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/22 

Pozměňovací návrh  22 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine 

Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 15 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 15a. vybízí Evropskou unii a Spojené 

království, aby přijaly nezbytná opatření k 

tomu, aby brexit nevyprázdnil výhody, 

které rozvojovým zemím v současné době 

nabízí všeobecný systém celních 

preferencí EU; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/23 

Pozměňovací návrh  23 

Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Rina Ronja Kari, Miguel Urbán Crespo, Tania 

González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez 

Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Javier Couso 

Permuy 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. zdůrazňuje, že pokud by Spojené 

království opustilo vnitřní trh, ztratilo by 

práva plynoucí z pasportizace finančních 

služeb i možnost zakládat v členských 

státech pobočky, které by podléhaly 

dohledu britských orgánů; připomíná, že 

právní úprava EU umožňuje, aby byla byla 

pravidla třetí země považována v některých 

oblastech za rovnocenná na základě 

proporcionálního přístupu založeného na 

hodnocení rizik, a poukazuje na stávající 

legislativní činnost v této oblasti a na 

návrhy, které právě připravuje Komise; 

zdůrazňuje, že rozhodnutí o rovnocennosti 

právní úpravy je vždy unilaterální; 

zdůrazňuje také, že v zájmu finanční 

stability a plné shody s regulatorním 

režimem a normami EU a jejich 

uplatňováním se do dohod o zónách 

volného obchodu obvykle vkládají 

ustanovení o výjimkách pro obezřetnostní 

opatření a omezení přeshraničního 

poskytování finančních služeb; 

17. zdůrazňuje, že pokud by Spojené 

království opustilo vnitřní trh, ztratilo by 

práva plynoucí z pasportizace finančních 

služeb i možnost zakládat v členských 

státech pobočky, které by podléhaly 

dohledu britských orgánů; připomíná, že 

právní úprava EU umožňuje, aby byla byla 

pravidla třetí země považována v některých 

oblastech za rovnocenná na základě 

proporcionálního přístupu založeného na 

hodnocení rizik, a poukazuje na stávající 

legislativní činnost v této oblasti a na 

návrhy, které právě připravuje Komise; 

zastává názor, že Komise by neměla být 

oprávněna udělovat regulaci finančních 

trhů ve Spojeném království status 

ekvivalence, dokud nebude uzavřena 

obchodní dohoda, a žádá Komisi, aby 

nejprve zkoumala možnost uzavření 

samostatné dohody nebo kapitoly v 

obchodní dohodě, která by stanovovala 

závazné normy regulace a 

transparentnosti finančních služeb, 

založené přinejmenším na společných 

normách platných v okamžiku rozluky; 
zdůrazňuje, že rozhodnutí o rovnocennosti 

právní úpravy je vždy unilaterální; 

zdůrazňuje také, že v zájmu finanční 

stability a plné shody s regulatorním 
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režimem a normami EU a jejich 

uplatňováním se do dohod o zónách 

volného obchodu obvykle vkládají 

ustanovení o výjimkách pro obezřetnostní 

opatření a omezení přeshraničního 

poskytování finančních služeb; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/24 

Pozměňovací návrh  24 

Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, 

Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Patrick Le 

Hyaric, Javier Couso Permuy 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. opakuje, že přístup potravinových a 

zemědělských produktů na unijní trh je 

podmíněn přísným dodržováním všech 

unijních předpisů a norem, zejména v 

oblasti bezpečnosti potravin, geneticky 

modifikovaných organismů, pesticidů, 

zeměpisných označení, životních 

podmínek zvířat, označování potravin, 

lidského zdraví a zdraví zvířat a rostlin; 

20. opakuje, že přístup potravinových a 

zemědělských produktů na unijní trh je 

podmíněn přísným dodržováním všech 

unijních předpisů a norem, zejména v 

oblasti bezpečnosti potravin, geneticky 

modifikovaných organismů, pesticidů, 

zeměpisných označení, životních 

podmínek zvířat, označování potravin, 

lidského zdraví a zdraví zvířat a rostlin; 

upozorňuje na to, že zejména kvóty pro 

přístup na trh dohodnuté ve stávajících 

obchodních dohodách v odvětví 

zemědělství musí být sníženy a 

přizpůsobeny realitě dnešních obchodních 

toků mezi EU-27 a partnery. 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/25 

Pozměňovací návrh  25 

Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Miguel Urbán Crespo, 

Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez 

Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Javier Couso Permuy 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 21 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. konstatuje, že Spojené království 

jako třetí země se již nebude moci podílet 

na rozhodovacích procesech EU v oblasti 

společné zahraniční a bezpečnostní 

politiky a že společné postoje a akce EU 

budou moci být přijímány pouze 

členskými státy EU; poukazuje na to, že to 

ovšem nevylučuje konzultační 

mechanismy, které by Spojenému 

království umožnily slaďovat svou politiku 

s unijními zahraničně-politickými postoji, 

společnými akcemi, zejména v oblasti 

lidských práv, či s multilaterální 

spoluprací, především v rámci OSN, 

OBSE a Rady Evropy; podporuje 

koordinaci politiky sankcí a jejich 

uplatňování, mimo jiné pokud jde o 

zbraňová embarga a společné postoje v 

oblasti vývozu zbraní; 

vypouští se 

Or. en 



 

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

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

12.3.2018 B8-0135/26 

Pozměňovací návrh  26 

Luke Ming Flanagan, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Miguel Urbán Crespo, Tania 

González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez 

Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Javier 

Couso Permuy 

za skupinu GUE/NGL 

 

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; 

vypouští se 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/27 

Pozměňovací návrh  27 

Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, João Ferreira, João 

Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Javier Couso 

Permuy 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 23 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. konstatuje, že podmínkou 

spolupráce v uvedených oblastech, která 

zahrnuje sdílení utajovaných informací s 

EU, mimo jiné zpravodajských informací, 

je dohoda o bezpečnosti informací, která 

by chránila utajované informace EU; 

vypouští se 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/28 

Pozměňovací návrh  28 

Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, João Ferreira, João 

Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine 

Vergiat, Javier Couso Permuy 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 24 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. na základě obdobných ujednání s 

třetími zeměmi konstatuje, že Spojené 

království by se mohlo podílet na 

programech Unie na podporu obrany a 

vnější bezpečnosti (jako jsou např. 

Evropský obranný fond, Galileo a 

programy kybernetické bezpečnosti); 

vyjadřuje vstřícnost možnosti, že by 

Spojené království i nadále přispívalo k 

vnějším finančním nástrojům EU 

usilujícím o společné cíle, zejména ve 

společném sousedství; 

vypouští se 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/29 

Pozměňovací návrh  29 

Sabine Lösing, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Rina Ronja Kari, 

Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres 

Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marie-

Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 21 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 21a. odmítá globální strategii EU, 

protože nebere v potaz negativní a 

eskalující působení EU v současných 

konflitků, nýbrž naopak prosazuje další 

militarizaci, podporuje Technologicko-

průmyslovou základnu obranného 

průmyslu EU (EDTIB) a Evropský 

program rozvoje obranného průmyslu 

(EDIDP), vojensko-průmyslový komplex a 

zvyšování obranných výdajů na nejméně 2 

% HDP, jak požaduje NATO; klade dále 

důraz na sloučení vnitřní a vnější 

bezpečnost a podřízení obchodní, 

rozvojové a energetické politiky společné 

zahraniční a bezpečnostní politice (SZBP) 

a společné bezpečnostní a obranné 

politice (EBOP); žádá proto členské státy 

EU, aby podporovaly priority, jako je mír, 

spolupráce, solidarita, vymýcení chudoby 

a dosažení cílů udržitelného rozvoje, 

kontrola zbraní, nešíření jaderných zbraní 

a úplné jaderné odzbrojení, spravedlivý 

obchod a vyvážené hospodářské vztahy; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/30 

Pozměňovací návrh  30 

Sabine Lösing, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Rina Ronja Kari, 

Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres 

Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick 

Le Hyaric, Javier Couso Permuy 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 21 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 21b. odmítá využívání brexitu jako 

záminky ke zvyšování a urychlování 

militarizace EU; odmítá „Vojenskou unii“ 

a evropskou armádu; odmítá účast 

členských států včetně Spojeného 

království na evropských vojenských 

kapacitách a politice vyzbrojování, jako je 

stálá strukturovaná spolupráce, což by 

bylo v rozporu se zásadou jednomyslnosti 

v oblasti SZBP/SBOP; nesouhlasí s 

probíhajícím posilováním a podporou 

obranného a zbrojního průmyslu; odmítá 

zřizování Evropského obranného fondu, 

obranného programu EU a programu EU 

pro obranný výzkum, které je v rozporu s 

čl. 41 odst. 2 SEU, podle něhož výdaje na 

operace v souvislosti s vojenstvím nebo 

obranou nesmí být hrazeny z rozpočtu 

Unie; vyslovuje se proti tomu, aby byly 

tyto bezpečnostní a obranné politiky 

zahrnuty v dohodě mezi EU a Spojeným 

královstvím; 

Or. en 

 

 


