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12.3.2018 B8-0135/19 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0135/2018 

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

Cadrul viitoarelor relații dintre UE și Regatul Unit 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  8a. subliniază faptul că acordul 

referitor la viitoarele relații ar trebui să 

includă clauze obligatorii referitoare la 

democrație, drepturile omului și 

neproliferarea armelor de distrugere în 

masă, similare cu cele din acordurile 

comerciale sau din acordurile de asociere 

actuale cu alte state terțe, și că ar trebui, 

de asemenea, să se adauge o clauză 

inovatoare, cu caracter obligatoriu, 

referitoare la combaterea schimbărilor 

climatice, ca urmare a Acordului de la 

Paris; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/20 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0135/2018 

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

Cadrul viitoarelor relații dintre UE și Regatul Unit 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 c (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  8c. insistă asupra faptului că viitorul 

acord dintre Regatul Unit și UE trebuie să 

țină seama de situația specială a 

lucrătorilor transfrontalieri, pentru a 

garanta standarde de muncă și drepturi 

sociale de cel mai înalt nivel; reamintește 

faptul că drepturile lucrătorilor trebuie 

respectate și garantate pe tot parcursul 

procesului de retragere a Regatului Unit 

din UE și solicită ca Acordul de tranziție 

și Acordul de retragere să includă 

garanții privind aceste drepturi; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/21 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0135/2018 

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

Cadrul viitoarelor relații dintre UE și Regatul Unit 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  10a. subliniază că, în cadrul acestui 

proces, este necesar să se modifice sau să 

se renegocieze acordurile cu state terțe și 

să se axeze aceste acorduri pe progresul și 

cooperarea în domeniul social și în cel al 

mediului, pentru a ataca problemele 

economice și sociale care au contribuit la 

decizia de a ieși din UE; consideră că 

orice viitor acord comercial între UE și 

Regatul Unit ar trebui să se bazeze pe 

promovarea drepturilor lucrătorilor și a 

protecției sociale, a siguranței alimentare 

și pe protecția consumatorilor și a 

mediului, și trebuie să asigure stabilitatea 

financiară și realizarea Acordului de la 

Paris privind schimbările climatice; 

respinge, prin urmare, orice model de 

acord de liber schimb sau de acord de 

liber schimb aprofundat și cuprinzător - 

inclusiv modele precum CETA și TTIP - 

care conduce la dereglementarea 

ulterioară a garanțiilor și standardelor 

privind sănătatea publică, condițiile de 

muncă și mediul; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/22 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0135/2018 

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

Cadrul viitoarelor relații dintre UE și Regatul Unit 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  15a. încurajează atât UE, cât și Regatul 

Unit să ia măsurile necesare pentru a 

garanta în mod eficace că beneficiile care 

revin în prezent statelor în curs de 

dezvoltare în temeiul sistemului 

generalizat de preferințe tarifare al UE 

(SGP) nu sunt subminate de Brexit; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/23 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0135/2018 

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

Cadrul viitoarelor relații dintre UE și Regatul Unit 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. subliniază că ieșirea din piața 

internă ar însemna pentru Regatul Unit 

pierderea atât a dreptului la un pașaport 

pentru servicii financiare, cât și a 

posibilității de a-și deschide filiale în UE 

care fac obiectul supravegherii de către 

Regatul Unit; reamintește că legislația UE 

prevede posibilitatea ca, în anumite 

domenii, să ia în considerare norme din țări 

terțe ca fiind echivalente, pe baza unei 

abordări proporționale și bazate pe risc, și 

ia act de lucrările legislative în curs și 

viitoarele propuneri ale Comisiei în acest 

domeniu; subliniază că deciziile referitoare 

la echivalență au întotdeauna un caracter 

unilateral; subliniază, de asemenea, că 

pentru a proteja stabilitatea financiară și a 

asigura conformitatea deplină cu regimul 

de reglementare al UE și standardele și 

aplicarea acestora, excepția prudențială și 

limitări în furnizarea de servicii financiare 

transfrontaliere reprezintă o caracteristică 

obișnuită a ALS; 

17. subliniază că ieșirea din piața 

internă ar însemna pentru Regatul Unit 

pierderea atât a dreptului la un pașaport 

pentru servicii financiare, cât și a 

posibilității de a-și deschide filiale în UE 

care fac obiectul supravegherii de către 

Regatul Unit; reamintește că legislația UE 

prevede posibilitatea ca, în anumite 

domenii, să ia în considerare norme din țări 

terțe ca fiind echivalente, pe baza unei 

abordări proporționale și bazate pe risc, și 

ia act de lucrările legislative în curs și 

viitoarele propuneri ale Comisiei în acest 

domeniu; consideră că Comisia nu ar 

trebui să primească autorizația de a 

acorda „statut echivalent” Regatului Unit 

în ceea ce privește reglementarea piețelor 

financiare înainte de încheierea unui 

acord comercial și solicită Comisiei să 

exploreze întâi opțiunile de acord separat 

sau de capitol dintr-un acord comercial în 

ceea ce privește standardele obligatorii de 

transparență pentru serviciile financiare 

bazate - cel puțin - pe standardele comune 

existente în momentul separării; 
subliniază că deciziile referitoare la 

echivalență au întotdeauna un caracter 

unilateral; subliniază, de asemenea, că 

pentru a proteja stabilitatea financiară și a 
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asigura conformitatea deplină cu regimul 

de reglementare al UE și standardele și 

aplicarea acestora, excepția prudențială și 

limitări în furnizarea de servicii financiare 

transfrontaliere reprezintă o caracteristică 

obișnuită a ALS; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/24 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0135/2018 

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

Cadrul viitoarelor relații dintre UE și Regatul Unit 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. reamintește că, în ceea ce privește 

produsele alimentare și agricole, accesul pe 

piața UE este condiționat de respectarea 

strictă a ansamblului legislației și 

standardelor UE, în special în materie de 

siguranță alimentară, OMG-uri, pesticide, 

indicații geografice, calitatea vieții 

animalelor, etichetarea și trasabilitatea 

produselor, standardele sanitare și 

fitosanitare, sănătatea umană, animală și a 

plantelor; 

20. reamintește că, în ceea ce privește 

produsele alimentare și agricole, accesul pe 

piața UE este condiționat de respectarea 

strictă a ansamblului legislației și 

standardelor UE, în special în materie de 

siguranță alimentară, OMG-uri, pesticide, 

indicații geografice, calitatea vieții 

animalelor, etichetarea și trasabilitatea 

produselor, standardele sanitare și 

fitosanitare, sănătatea umană, animală și a 

plantelor; subliniază, în special, că trebuie 

să se reducă și să se adapteze la realitățile 

actuale ale fluxurilor comerciale între 

UE-27 și parteneri cotele de acces pe piață 

convenite în cadrul acordurilor 

comerciale actuale din sectorul agricol; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/25 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0135/2018 

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

Cadrul viitoarelor relații dintre UE și Regatul Unit 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. observă că, în ceea ce privește 

politica externă și de securitate comună, 

Regatul Unit, ca țară terță, nu va putea 

participa la procesul decizional al UE și 

că pozițiile și acțiunile comune la nivelul 

UE pot fi adoptate numai de către statele 

membre ale UE; subliniază totuși că 

aceasta nu exclude mecanismele de 

consultare care ar permite Regatului Unit 

să se alinieze la pozițiile de politică 

externă ale UE, la acțiunile comune, mai 

ales cu privire la drepturile omului sau 

cooperarea multilaterală, în special în 

cadrul ONU, OSCE și al Consiliului 

Europei; sprijină coordonarea politicii de 

sancțiuni și a punerii sale în aplicare, 

inclusiv embargourile asupra armelor și 

pozițiile comune privind exporturile de 

arme; 

eliminat 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/26 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0135/2018 

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

Cadrul viitoarelor relații dintre UE și Regatul Unit 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. subliniază că un astfel de 

parteneriat ar putea fi instituit în temeiul 

Acordului-cadru de participare care 

administrează rolul țărilor terțe, făcând 

astfel posibilă participarea Regatului Unit 

la misiunile civile și militare ale UE (fără 

rol de lider pentru Regatul Unit) și 

operațiunile, programele și proiectele, 

schimbul de informații, formarea și 

schimbul de personal militar, precum și 

colaborarea în domeniul armamentului, 

inclusiv proiectele dezvoltate în cadrul 

cooperării structurate permanente 

(PESCO); subliniază că o astfel de 

participare nu ar trebui să aducă atingere 

pozițiilor, deciziilor și legislației europene 

pertinente ale UE și ar trebui să fie în 

concordanță cu acestea, inclusiv în ceea 

ce privește achizițiile publice și 

transferurile în domeniul apărării; afirmă 

că o astfel de cooperare este condiționată 

de respectarea deplină a drepturilor 

internaționale ale omului și a dreptului 

umanitar internațional și drepturile 

fundamentale ale UE; 

eliminat 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/27 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0135/2018 

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

Cadrul viitoarelor relații dintre UE și Regatul Unit 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. ia act de faptul că orice cooperare 

în domeniile menționate mai sus care 

implică schimbul de informații UE 

clasificate, inclusiv în domeniul serviciilor 

de informații, este condiționată de un 

acord privind securitatea informațiilor 

pentru protecția informațiilor clasificate 

ale UE; 

eliminat 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/28 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0135/2018 

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

Cadrul viitoarelor relații dintre UE și Regatul Unit 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

24. ia act de faptul că, pe baza altor 

acorduri similare cu țări terțe, Regatul 

Unit poate participa la programele 

Uniunii în sprijinul apărării și al 

securității externe (cum ar fi Fondul 

european pentru apărare, Galileo și 

programele de securitate cibernetică); este 

deschis la posibilitatea ca Regatul Unit să 

continue să contribuie la instrumentele de 

finanțare a acțiunii externe a UE în 

urmărirea unor obiective comune, în 

special în ceea ce privește vecinătatea 

comună; 

eliminat 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/29 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0135/2018 

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

Cadrul viitoarelor relații dintre UE și Regatul Unit 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  21a. respinge Strategia globală a UE 

deoarece aceasta nu reflectă rolul negativ 

și din ce în ce mai mare al UE în privința 

conflictelor actuale, ci susține o 

militarizare sporită, sprijină Baza 

industrială și tehnologică de apărare 

europeană (EDTIB) și Programul 

european de dezvoltare industrială în 

domeniul apărării (EDIDP), complexul 

industrial militar și obiectivul NATO de a 

cheltui cel puțin 2 % din PIB pentru 

apărare; subliniază, de asemenea, 

fuzionarea securității interne și externe și 

subordonarea politicii comerciale, politicii 

pentru dezvoltare și politicii energetice 

față de politica externă și de securitate 

comună (PESC) și de politica de 

securitate și de apărare comună (PSAC); 

în acest sens, îndeamnă statele membre să 

promoveze priorități cum ar fi pacea, 

cooperarea, solidaritatea, eradicarea 

sărăciei și îndeplinirea obiectivelor de 

dezvoltare durabilă, controlul armelor, 

regimul impus de Tratatul de 

neproliferare și dezarmarea nucleară 

totală, comerțul echitabil și relațiile 

economice echilibrate; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/30 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0135/2018 

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

Cadrul viitoarelor relații dintre UE și Regatul Unit 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  21b. se opune utilizării Brexitului ca 

mijloc de a spori și de a accelera 

militarizarea UE; respinge ideea unei 

Uniuni militare și a unei armate a UE; 

respinge participarea statelor membre, 

inclusiv a Regatului Unit, la capacitățile 

militare europene și la politica din 

domeniul armamentului, cum ar fi 

cooperarea structurată permanentă 

(PESCO), care contravine și principiului 

consensului PESC/PSAC; se opune 

consolidării și sprijinirii industriei de 

apărare și armament, care au loc în 

prezent; respinge crearea Fondului 

european de apărare, a programului de 

apărare a UE și a programului european 

de cercetare în domeniul apărării, care 

încalcă dispozițiile articolului 41 alineatul 

(2) din TUE, care spune că nicio 

cheltuială legată de operațiile având 

implicații militare sau din domeniul 

apărării nu trebuie acoperită din bugetul 

Uniunii; prin urmare, se opune includerii 

tuturor acestor politici ale UE privind 

securitatea și apărarea în acordul dintre 

UE și Regatul Unit; 

Or. en 
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