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12.3.2018 B8-0135/19 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 8 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  8a. podkreśla, że umowa o przyszłych 

stosunkach powinna zawierać 

obowiązkowe klauzule dotyczące 

demokracji, praw człowieka i 

nierozprzestrzeniania broni masowego 

rażenia, podobne do klauzul w obecnych 

unijnych umowach handlowych lub 

układach o stowarzyszeniu z innymi 

krajami trzecimi, a także że powinna 

znaleźć się w niej również innowacyjna i 

wiążąca klauzula dotycząca 

przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie 

z porozumieniem paryskim; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/20 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 8 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  8c. domaga się uwzględnienia w 

przyszłej umowie między Zjednoczonym 

Królestwem a UE specyficznej sytuacji 

pracowników przygranicznych, aby 

zagwarantować najwyższy poziom w 

odniesieniu do norm pracy i praw 

socjalnych; przypomina, że prawa 

pracowników muszą być przestrzegane i 

gwarantowane podczas całego procesu 

występowania Zjednoczonego Królestwa z 

UE, a także apeluje o to, aby umowa 

przejściowa i umowa o wystąpieniu 

zawierały gwarancje tych praw; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/21 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 10 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  10a. podkreśla konieczność zmiany lub 

renegocjowania umów z państwami 

trzecimi w ramach tego procesu, a także 

potrzebę nowego ukierunkowania tych 

umów na postęp społeczny i środowiskowy 

oraz współpracę w celu rozwiązania 

problemów gospodarczych i społecznych, 

które przyczyniły się do decyzji o brexicie; 

uważa, że przyszła umowa handlowa 

między UE a Zjednoczonym Królestwem 

powinna opierać się na promowaniu praw 

pracowników i ochrony socjalnej, jak i na 

dbaniu o bezpieczeństwo żywności oraz 

ochronę konsumentów i środowiska, a 

także musi gwarantować stabilność 

finansową i wdrożenie porozumienia 

klimatycznego z Paryża; w związku z tym 

odrzuca wszelkie umowy o wolnym 

handlu lub pogłębione i kompleksowe 

umowy o wolnym handlu, w tym również 

umowy wzorowane na kompleksowej 

umowie gospodarczo-handlowej i 

transatlantyckim partnerstwie 

handlowo-inwestycyjnym, które prowadzą 

do dalszej deregulacji i obniżania norm w 

dziedzinie zdrowia publicznego, 

warunków pracy i środowiska; 
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12.3.2018 B8-0135/22 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 15 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  15a. zachęca zarówno UE, jak i 

Zjednoczone Królestwo do podjęcia 

niezbędnych kroków z myślą o 

rzeczywistym zagwarantowaniu, że obecne 

korzyści dla krajów rozwijających się, 

wynikające z ogólnego systemu 

preferencji UE, nie umniejszą się w 

wyniku brexitu; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/23 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 17 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

17. podkreśla, że wystąpienie z rynku 

wewnętrznego doprowadzi Zjednoczone 

Królestwo do utraty zarówno praw 

paszportowych dotyczących usług 

finansowych, jak i możliwości otwierania 

oddziałów w UE podlegających nadzorowi 

Zjednoczonego Królestwa; przypomina, że 

ustawodawstwo UE przewiduje w 

niektórych obszarach możliwość uznania 

przepisów państwa trzeciego za 

równoważne w oparciu o proporcjonalne i 

oparte na ocenie ryzyka podejście, oraz 

odnotowuje bieżące prace ustawodawcze i 

przyszłe wnioski Komisji w tej zakresie; 

podkreśla, że decyzje w sprawie 

równoważności mają zawsze charakter 

jednostronny; podkreśla także, że w celu 

zachowania stabilności finansowej i 

zapewnienia pełnej zgodności z unijnym 

systemem regulacyjnym i normami oraz 

ich stosowania, zwyczajowym elementem 

umów o wolnym handlu są środki 

ostrożnościowe i ograniczenia 

transgranicznego świadczenia usług 

finansowych; 

17. podkreśla, że wystąpienie z rynku 

wewnętrznego doprowadzi Zjednoczone 

Królestwo do utraty zarówno praw 

paszportowych dotyczących usług 

finansowych, jak i możliwości otwierania 

oddziałów w UE podlegających nadzorowi 

Zjednoczonego Królestwa; przypomina, że 

ustawodawstwo UE przewiduje w 

niektórych obszarach możliwość uznania 

przepisów państwa trzeciego za 

równoważne w oparciu o proporcjonalne i 

oparte na ocenie ryzyka podejście, oraz 

odnotowuje bieżące prace ustawodawcze i 

przyszłe wnioski Komisji w tym zakresie; 

jest zdania, że Komisja nie powinna być 

upoważniona do przyznania 

Zjednoczonemu Królestwu tzw. 

równoważnego statusu w odniesieniu do 

rozporządzenia w sprawie rynków 

finansowych, zanim dojdzie do zawarcia 

umowy handlowej, a także apeluje do 

Komisji o zbadanie w pierwszej kolejności 

możliwości zawarcia odrębnej umowy lub 

wprowadzenia rozdziału do umowy 

handlowej z myślą o wiążących normach 

w zakresie regulacji i przejrzystości usług 

finansowych w oparciu co najmniej o 

wspólne normy obowiązujące w momencie 

wystąpienia z UE; podkreśla, że decyzje w 
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sprawie równoważności mają zawsze 

charakter jednostronny; podkreśla także, że 

w celu zachowania stabilności finansowej i 

zapewnienia pełnej zgodności z unijnym 

systemem regulacyjnym i normami oraz 

ich stosowania, zwyczajowym elementem 

umów o wolnym handlu są środki 

ostrożnościowe i ograniczenia 

transgranicznego świadczenia usług 

finansowych; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/24 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

20. przypomina, że w odniesieniu do 

żywności i produktów rolnych dostęp do 

rynku UE jest uzależniony od ścisłego 

przestrzegania wszystkich przepisów i 

norm UE, zwłaszcza w zakresie 

bezpieczeństwa żywności, organizmów 

zmodyfikowanych genetycznie, 

pestycydów, oznaczeń geograficznych, 

dobrostanu zwierząt, etykietowania i 

identyfikowalności, norm sanitarnych i 

fitosanitarnych oraz zdrowia ludzi, 

zwierząt i roślin; 

20. przypomina, że w odniesieniu do 

żywności i produktów rolnych dostęp do 

rynku UE jest uzależniony od ścisłego 

przestrzegania wszystkich przepisów i 

norm UE, zwłaszcza w zakresie 

bezpieczeństwa żywności, organizmów 

zmodyfikowanych genetycznie, 

pestycydów, oznaczeń geograficznych, 

dobrostanu zwierząt, etykietowania i 

identyfikowalności, norm sanitarnych i 

fitosanitarnych oraz zdrowia ludzi, 

zwierząt i roślin; przypomina, że należy w 

szczególności obniżyć kwoty dostępu do 

rynku ustalone w ramach istniejących 

umów handlowych w sektorze rolnym i 

dostosować je do realiów obecnych 

przepływów handlowych między UE-27 a 

krajami partnerskimi; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/25 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 21 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

21. zauważa, że – jeżeli chodzi o 

wspólna politykę zagraniczną i 

bezpieczeństwa – Zjednoczone Królestwo 

jako państwo trzecie nie będzie mogło 

uczestniczyć w procesie podejmowania 

decyzji przez UE oraz że jedynie państwa 

członkowskie UE mogą przyjmować 

wspólne stanowiska i działania UE; 

wskazuje jednak, że nie wyklucza to 

mechanizmów konsultacji, które 

umożliwiałyby Zjednoczonemu Królestwu 

dostosowanie się do stanowisk UE w 

zakresie polityki zagranicznej, wspólnych 

działań, w szczególności dotyczących praw 

człowieka, lub współpracy wielostronnej, 

zwłaszcza w ramach ONZ, OBWE i Rady 

Europy; popiera koordynację w dziedzinie 

polityki i wdrażania przepisów 

dotyczących sankcji, w tym embarga na 

broń i wspólnych stanowisk w sprawie 

wywozu broni; 

skreśla się 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/26 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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; 

skreśla się 
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12.3.2018 B8-0135/27 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 23 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

23. zauważa, że wszelka współpraca w 

wyżej wymienionych dziedzinach, która 

obejmuje wymianę informacji niejawnych 

UE, w tym danych wywiadowczych, jest 

uzależniona od zawarcia umowy o 

bezpieczeństwie informacji w celu 

ochrony informacji niejawnych UE; 

skreśla się 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/28 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 24 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

24. zauważa, że w oparciu o inne 

podobne uzgodnienia z państwami 

trzecimi Zjednoczone Królestwo może 

uczestniczyć w programach Unii na rzecz 

obrony i bezpieczeństwa zewnętrznego 

(takich jak Europejski Fundusz Obronny, 

program Galileo i programy na rzecz 

cyberbezpieczeństwa); nie neguje 

możliwości dalszego wnoszenia przez 

Zjednoczone Królestwo wkładu w unijne 

instrumenty finansowania działań 

zewnętrznych w ramach realizacji 

wspólnych celów, zwłaszcza we wspólnym 

sąsiedztwie; 

skreśla się 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/29 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 21 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  21a. odrzuca globalną strategię UE, 

gdyż nie odzwierciedla ona negatywnej i 

eskalacyjnej roli UE w odniesieniu do 

obecnych konfliktów, a jednocześnie jest 

wyrazem poparcia dla idei dalszej 

militaryzacji oraz dla europejskiej bazy 

technologiczno-przemysłowej sektora 

obronnego, Europejskiego programu 

rozwoju przemysłu obronnego, 

wojskowego kompleksu przemysłowego i 

celu NATO polegającego na wydawaniu 

co najmniej 2 proc. PKB na obronność; 

wskazuje ponadto na łączenie kwestii 

bezpieczeństwa wewnętrznego i 

zewnętrznego oraz podporządkowanie 

polityki handlowej, polityki rozwoju i 

polityki energetycznej wspólnej polityce 

zagranicznej i bezpieczeństwa oraz 

wspólnej polityce bezpieczeństwa i 

obrony; w związku z tym wzywa państwa 

członkowskie UE do realizacji priorytetów 

takich jak pokój, współpraca, solidarność, 

eliminacja ubóstwa, osiągnięcie celów 

zrównoważonego rozwoju, kontrola 

zbrojeń, system ustanowiony Układem o 

nierozprzestrzenianiu broni jądrowej i 

całkowite rozbrojenie jądrowe, 

sprawiedliwy handel i zrównoważone 

stosunki handlowe; 
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12.3.2018 B8-0135/30 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 21 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  21b. sprzeciwia się wykorzystywaniu 

brexitu w celu zintensyfikowania i 

przyspieszenia procesu militaryzacji UE; 

odrzuca unię wojskową i armię UE; 

odrzuca udział państw członkowskich, w 

tym Zjednoczonego Królestwa, w 

europejskich zdolnościach wojskowych i 

w polityce zbrojeniowej, takiej jak stała 

współpraca strukturalna, która narusza 

również zasadę konsensusu w zakresie 

wspólnej polityki zagranicznej i 

bezpieczeństwa oraz wspólnej polityki 

bezpieczeństwa i obrony; sprzeciwia się 

stałemu umacnianiu i wspieraniu 

przemysłu obronnego i zbrojeniowego; 

odrzuca utworzenie Europejskiego 

Funduszu Obronnego, programu 

obronności UE i programu badań UE w 

dziedzinie obronności, gdyż stanowi to 

naruszenie przepisów art. 41 ust. 2 TUE, 

stanowiących, że z budżetu Unii nie mogą 

być pokrywane żadne wydatki wynikające 

z działań mających wpływ na kwestie 

wojskowe lub obronne; wobec tego 

sprzeciwia się włączaniu wszystkich tych 

unijnych strategii politycznych w 

dziedzinie bezpieczeństwa i obrony do 

umowy między UE a Zjednoczonym 

Królestwem; 
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