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12.3.2018 B8-0135/19 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0135/2018 

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

Rámec budúcich vzťahov EÚ a Spojeného kráľovstva 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  8a. zdôrazňuje, že dohoda o budúcich 

vzťahoch by mala zahŕňať povinné 

doložky o demokracii, ľudských právach a 

nešírení zbraní hromadného ničenia 

podobné tým, ktoré sú v súčasných 

obchodných dohodách alebo dohodách 

o pridružení, ktoré EÚ uzatvorila s inými 

tretími krajinami, a takisto by sa mala 

doplniť inovatívna záväzná doložka o boji 

proti zmene klímy nadväzujúca na 

Parížsku dohodu; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/20 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0135/2018 

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

Rámec budúcich vzťahov EÚ a Spojeného kráľovstva 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  8c. trvá na tom, že budúca dohoda 

medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ musí 

vziať do úvahy osobitnú situáciu 

cezhraničných pracovníkov, aby sa 

zaistila najvyššia úroveň noriem v oblasti 

práce a sociálnych práv; pripomína, 

že práva pracovníkov sa musia dodržiavať 

a zaručiť v priebehu celého procesu 

vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ, a 

žiada, aby dočasná dohoda a dohoda 

o vystúpení obsahovali záruky týchto 

práv; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/21 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0135/2018 

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

Rámec budúcich vzťahov EÚ a Spojeného kráľovstva 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  10a. zdôrazňuje, že v tomto procese je 

potrebné zmeniť dohody s tretími 

krajinami alebo o nich znovu rokovať 

a zamerať sa v nich na sociálny a 

environmentálny pokrok s cieľom riešiť 

hospodárske a sociálne problémy, ktoré 

prispeli k rozhodnutiu o brexite; 

domnieva sa, že akákoľvek budúca 

obchodná dohoda medzi EÚ a Spojeným 

kráľovstvom by sa mala zakladať 

na posilňovaní práv pracovníkov a 

sociálnej ochrany, bezpečnosti potravín a 

ochrany spotrebiteľa a životného 

prostredia a musí zabezpečiť finančnú 

stabilitu a plnenie Parížskej dohody 

o zmene klímy; odmieta preto akékoľvek 

modely dohody o voľnom obchode alebo 

prehĺbenej a komplexnej dohody 

o voľnom obchode – vrátane modelov, 

ako sú CETA a TTIP –, ktoré vedú 

k ďalšej deregulácii bezpečnostných 

opatrení a noriem týkajúcich sa verejného 

zdravia, pracovných podmienok a 

životného prostredia; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/22 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0135/2018 

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

Rámec budúcich vzťahov EÚ a Spojeného kráľovstva 

Návrh uznesenia 

Odsek 15 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  15a. nabáda EÚ i Spojené kráľovstvo, 

aby prijali potrebné opatrenia, ktorými 

účinne zabezpečia, aby brexit nemal 

negatívny vplyv na súčasné výhody 

pre rozvojové krajiny plynúce zo 

všeobecného systému preferencií; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/23 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0135/2018 

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

Rámec budúcich vzťahov EÚ a Spojeného kráľovstva 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

17. zdôrazňuje, že odchod z vnútorného 

trhu by pre Spojené kráľovstvo znamenal 

stratu práv na cezhraničné činnosti v 

prípade finančných služieb, ako aj 

možnosti zakladať v EÚ pobočky 

podliehajúce dohľadu Spojeného 

kráľovstva; pripomína, že v právnych 

predpisoch EÚ je stanovená v niektorých 

oblastiach možnosť považovať pravidlá 

tretej krajiny za rovnocenné na základe 

úmerného prístupu založeného na rizikách, 

a berie na vedomie prebiehajúcu 

legislatívnu prácu a budúce návrhy 

Komisie v tejto oblasti; zdôrazňuje, že 

rozhodnutia o rovnocennosti sú vždy 

jednostranné; zdôrazňuje tiež, že v záujme 

zachovania finančnej stability a zaručenia 

úplného súladu s regulačným systémom a 

normami EÚ, ako aj ich uplatňovania sa do 

dohôd o voľnom obchode zvyčajne 

začleňujú ustanovenia o výnimkách z 

dôvodov obozretnosti a obmedzeniach 

cezhraničných finančných služieb; 

17. zdôrazňuje, že odchod z vnútorného 

trhu by pre Spojené kráľovstvo znamenal 

stratu práv na cezhraničné činnosti 

v prípade finančných služieb, ako aj 

možnosti zakladať v EÚ pobočky 

podliehajúce dohľadu Spojeného 

kráľovstva; pripomína, že v právnych 

predpisoch EÚ je stanovená v niektorých 

oblastiach možnosť považovať pravidlá 

tretej krajiny za rovnocenné na základe 

úmerného prístupu založeného na rizikách, 

a berie na vedomie prebiehajúcu 

legislatívnu prácu a budúce návrhy 

Komisie v tejto oblasti; zastáva názor, 

že Komisia by nemala byť oprávnená 

udeliť Spojenému kráľovstvu 

„rovnocenné postavenie“ v oblasti 

regulácie finančných trhov pred 

uzavretím obchodnej dohody, a vyzýva 

Komisiu, aby najprv preskúmalo možnosti 

samostatnej dohody alebo kapitoly v 

obchodnej dohode týkajúcej sa záväzných 

noriem regulácie a transparentnosti 

pre finančné služby na základe – 

prinajmenšom – existujúcich spoločných 

noriem v čase odstúpenia; zdôrazňuje, 

že rozhodnutia o rovnocennosti sú vždy 

jednostranné; zdôrazňuje tiež, že v záujme 

zachovania finančnej stability a zaručenia 
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úplného súladu s regulačným systémom a 

normami EÚ, ako aj ich uplatňovania sa 

do dohôd o voľnom obchode zvyčajne 

začleňujú ustanovenia o výnimkách 

z dôvodov obozretnosti a obmedzeniach 

cezhraničných finančných služieb; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/24 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. pripomína, že pokiaľ ide o 

potravinové a poľnohospodárske výrobky, 

prístup na trh EÚ je podmienený prísnym 

dodržiavaním všetkých právnych predpisov 

a noriem EÚ, najmä v oblastiach 

bezpečnosti potravín, GMO, pesticídov, 

zemepisného označenia, dobrých životných 

podmienok zvierat, označení a 

vysledovateľnosti, sanitárnych a 

rastlinolekárskych opatrení, ako aj zdravia 

ľudí, zvierat a rastlín; 

20. pripomína, že pokiaľ ide 

o potravinové a poľnohospodárske 

výrobky, prístup na trh EÚ je podmienený 

prísnym dodržiavaním všetkých právnych 

predpisov a noriem EÚ, najmä v oblastiach 

bezpečnosti potravín, GMO, pesticídov, 

zemepisného označenia, dobrých životných 

podmienok zvierat, označení a 

vysledovateľnosti, sanitárnych a 

rastlinolekárskych opatrení, ako aj zdravia 

ľudí, zvierat a rastlín; poukazuje na to, 

že najmä kvóty prístupu na trh dohodnuté 

v existujúcich obchodných dohodách 

v sektore poľnohospodárstva je treba 

znížiť a prispôsobiť realite dnešných 

obchodných tokov medzi EÚ -27 A 

partnerskými krajinami; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/25 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0135/2018 

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

Rámec budúcich vzťahov EÚ a Spojeného kráľovstva 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

21. konštatuje, že Spojené kráľovstvo 

ako tretia krajina sa nebude môcť 

zúčastňovať na procese prijímania 

rozhodnutí v oblasti spoločnej zahraničnej 

a bezpečnostnej politiky a že spoločné 

pozície a kroky môžu prijímať len členské 

štáty EÚ; poukazuje však na to, že tým nie 

sú vylúčené konzultačné mechanizmy, 

ktoré Spojenému kráľovstvu umožnia 

zaistiť súlad so zahranično-politickými 

pozíciami EÚ, spoločnými opatreniami, 

najmä v oblasti ľudských práv, alebo s 

viacstrannou spoluprácou, najmä v rámci 

OSN, OBSE a Rady Európy; podporuje 

koordináciu v oblasti politiky sankcií a ich 

vykonávania vrátane embarg na vývoz 

zbraní a spoločných pozícií k vývozu 

zbraní; 

vypúšťa sa 

Or. en 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

12.3.2018 B8-0135/26 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/27 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0135/2018 

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

Rámec budúcich vzťahov EÚ a Spojeného kráľovstva 

Návrh uznesenia 

Odsek 23 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

23. konštatuje, že akákoľvek 

spolupráca v uvedených oblastiach, v 

ktorých dochádza k výmene a spoločnému 

využívaniu utajovaných informácií EÚ 

vrátane spravodajských informácií, je 

podmienená dohodou o bezpečnosti 

informácií na účel ochrany utajovaných 

informácií EÚ; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/28 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0135/2018 

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

Rámec budúcich vzťahov EÚ a Spojeného kráľovstva 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

24. konštatuje, že vychádzajúc z 

podobných dojednaní s tretími krajinami 

by sa Spojené kráľovstvo mohlo 

zúčastňovať na programoch Únie na 

podporu obrany a vonkajšej bezpečnosti 

(ako napríklad Európsky obranný fond, 

Galileo a programy kybernetickej 

bezpečnosti); je otvorený možnosti, aby 

Spojené kráľovstvo naďalej prispievalo 

do nástrojov EÚ na financovanie 

vonkajšej činnosti na plnenie spoločných 

cieľov, najmä v spoločnom susedstve; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/29 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0135/2018 

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

Rámec budúcich vzťahov EÚ a Spojeného kráľovstva 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  21a. odmieta globálnu stratégiu EÚ, 

pretože neodráža negatívnu a rastúcu 

úlohu EÚ v súčasných konfliktoch, 

ale namiesto toho sa táto stratégia 

zasadzuje za ďalšiu militarizáciu, 

podporuje európsku obrannú 

technologickú a priemyselnú základňu 

(EDTIB) a európsky program rozvoja 

obranného priemyslu (EDIDP), vojenský 

priemyselný komplex a cieľ NATO 

vynaložiť aspoň 2 % HDP na obranu; 

ďalej upozorňuje na zlučovanie vnútornej 

a vonkajšej bezpečnosti a na 

podriaďovanie obchodu, rozvoja a 

energetickej politiky spoločnej 

zahraničnej a bezpečnostnej politike 

(SZBP) a spoločnej bezpečnostnej a 

obrannej politike (SBOP); naliehavo 

vyzýva členské štáty EÚ, aby v tejto 

súvislosti podporovali priority, ako sú 

mier, spolupráca, solidarita, odstránenie 

chudoby a dosiahnutie trvalo 

udržateľného rozvoja, kontrola zbrojenia, 

režim dohody o nešírení zbraní a úplné 

jadrové odzbrojenie, spravodlivý obchod a 

vyvážené hospodárske vzťahy; 

Or. en 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

12.3.2018 B8-0135/30 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0135/2018 

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

Rámec budúcich vzťahov EÚ a Spojeného kráľovstva 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  21b. namieta proti používaniu brexitu 

ako prostriedku na zvýšenie a zrýchlenie 

militarizácie EÚ; odmieta vojenskú úniu a 

armádu EÚ; odmieta účasť členských 

štátov vrátane Spojeného kráľovstva 

na európskych vojenských kapacitách a 

politike zbrojenia, akými sú stála 

štruktúrovaná spolupráca (PESCO), ktorá 

zároveň narúša zásadu konsenzu v rámci 

SZBP/SBOP; namieta voči 

pokračujúcemu posilňovaniu a podpore 

odvetví obrany a zbrojenia; odmieta 

zriadenie Európskeho obranného fondu, 

programu obrany EÚ a programu EÚ 

pre výskum v oblasti obrany, ktoré 

predstavujú porušenie ustanovení článku 

41 ods. 2 Zmluvy o EÚ, v ktorom sa 

uvádza, že výdavky vyplývajúce z operácií 

s vojenskými alebo obrannými dôsledkami 

nie sú účtované ako výdavok z rozpočtu 

Únie; preto odmieta zaradenie všetkých 

týchto bezpečnostných a obranných 

politík EÚ do dohody medzi EÚ a 

Spojeným kráľovstvom; 

Or. en 

 

 


