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12.3.2018 B8-0135/19 

Predlog spremembe  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 Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Takis Hadzigeorgiu (Takis 

Hadjigeorgiou), Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Merja 

Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0135/2018 

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

Okvir prihodnjih odnosov med EU in ZK 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  8a. poudarja, da bi moral sporazum o 

prihodnjih odnosih vključevati obvezne 

klavzule o demokraciji, človekovih 

pravicah in preprečevanju širjenja orožja 

za množično uničevanje, podobne tistim v 

sedanjih trgovinskih in pridružitvenih 

sporazumih EU s tretjimi državami, 

vsebovati pa bi moral tudi inovativno 

zavezujočo klavzulo o boju proti 

podnebnim spremembam, skladno s 

Pariškim sporazumom; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/20 

Predlog spremembe  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 Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Marie-

Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Patrick Le 

Hyaric, Javier Couso Permuy 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0135/2018 

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

Okvir prihodnjih odnosov med EU in ZK 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  8c. vztraja, da mora bodoči sporazum 

med Združenim kraljestvom in EU 

upoštevati posebni položaj čezmejnih 

delavcev, da bi zagotavljal najvišjo možno 

raven delovnih standardov in socialnih 

pravic; opozarja, da je treba pravice 

delavcev spoštovati in zanje jamčiti ves 

čas postopka izstopa Združenega 

kraljestva iz EU, in poziva, naj prehodni 

sporazum in sporazum o izstopu 

vključujeta zagotovila za te pravice; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/21 

Predlog spremembe  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 imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0135/2018 

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

Okvir prihodnjih odnosov med EU in ZK 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  10a. poudarja, da je treba v tem 

postopku spremeniti sporazume s tretjimi 

državami ali se ponovno pogajati o njih, 

obenem pa v njih postaviti v ospredje 

socialni in okoljski napredek ter 

sodelovanje, da bi obravnavali 

gospodarske in socialne težave, ki so 

prispevale k odločitvi o izstopu 

Združenega kraljestva iz EU; meni, da bi 

morali vsi prihodnji sporazumi o trgovini 

med EU in Združenim kraljestvom 

temeljiti na spodbujanju pravic delavcev 

in socialnega varstva, varnosti hrane ter 

varstva potrošnikov in okolja ter jamčiti 

za finančno stabilnost in uresničevanje 

Pariškega sporazuma o podnebnih 

spremembah; zato zavrača vse vrste 

prostotrgovinskih ali poglobljenih in 

celovitih sporazumov o prosti trgovini, 

vključno z modeli, kot sta CETA in TTIP, 

ki vodijo v nadaljnjo deregulacijo 

zaščitnih ukrepov in standardov za javno 

zdravje, delovne pogoje in okolje; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/22 

Predlog spremembe  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 imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0135/2018 

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

Okvir prihodnjih odnosov med EU in ZK 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  15a. spodbuja EU in Združeno 

kraljestvo, naj z ustreznimi ukrepi 

učinkovito zagotovita, da izstop 

Združenega kraljestva iz EU ne bo ogrozil 

koristi, ki jih imajo države v razvoju s 

splošnim sistemom preferencialov EU; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/23 

Predlog spremembe  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 imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0135/2018 

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

Okvir prihodnjih odnosov med EU in ZK 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. poudarja, da bi Združeno kraljestvo 

z odhodom z notranjega trga izgubilo 

pravico do čezmejnega opravljanja 

finančnih storitev, poleg tega pa ne bi 

moglo več odpirati podružnic v EU pod 

nadzorom Združenega kraljestva; želi 

spomniti, da je v zakonodaji EU določeno, 

da je na nekaterih področjih pravila tretjih 

držav na podlagi sorazmernega pristopa in 

pristopa, ki temelji na tveganju, mogoče 

obravnavati kot enakovredna, in je 

seznanjen s tekočim zakonodajnim delom 

in prihodnjimi predlogi Komisije na tem 

področju; poudarja, da so odločitve o 

enakovrednosti vedno sprejete enostransko; 

nadalje poudarja, da so bonitetne izjeme in 

omejitve čezmejnega opravljanja finančnih 

storitev običajen element sporazumov o 

prosti trgovini, da se ohrani finančna 

stabilnost in zagotovita popolno 

spoštovanje predpisov in standardov EU ter 

njihova uporaba; 

17. poudarja, da bi Združeno kraljestvo 

z odhodom z notranjega trga izgubilo 

pravico do čezmejnega opravljanja 

finančnih storitev, poleg tega pa ne bi 

moglo več odpirati podružnic v EU pod 

nadzorom Združenega kraljestva; želi 

spomniti, da je v zakonodaji EU določeno, 

da je na nekaterih področjih pravila tretjih 

držav na podlagi sorazmernega pristopa in 

pristopa, ki temelji na tveganju, mogoče 

obravnavati kot enakovredna, in je 

seznanjen s tekočim zakonodajnim delom 

in prihodnjimi predlogi Komisije na tem 

področju; meni, da Komisija ne bi smela 

imeti pristojnosti pred sklenitvijo 

trgovinskega sporazuma podeljevati 

statusa enakovredne ureditve finančnih 

trgov za Združeno kraljestvo, in jo poziva, 

naj najprej razišče možnosti za poseben 

dogovor ali poglavje v trgovinskem 

sporazumu o zavezujočih standardih za 

regulacijo in preglednost finančnih 

storitev, katerih osnova bi bili v času 

izstopa vsaj obstoječi skupni standardi; 
poudarja, da so odločitve o enakovrednosti 

vedno sprejete enostransko; nadalje 

poudarja, da so bonitetne izjeme in 

omejitve čezmejnega opravljanja finančnih 

storitev običajen element sporazumov o 
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prosti trgovini, da se ohrani finančna 

stabilnost in zagotovita popolno 

spoštovanje predpisov in standardov EU ter 

njihova uporaba; 

Or. en 
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12.3.2018  B8-0135/24 

Predlog spremembe  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 imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0135/2018 

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

Okvir prihodnjih odnosov med EU in ZK 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. ponovno poudarja, da je, kar zadeva 

hrano in kmetijske proizvode, dostop do 

trga EU odvisen od strogega spoštovanja 

celotne zakonodaje in vseh standardov EU, 

zlasti na področju varnosti hrane, gensko 

spremenjenih organizmov, pesticidov, 

geografskih označb, dobrobiti živali, 

označevanja in sledljivosti, sanitarnih in 

fitosanitarnih standardov ter zdravja ljudi, 

živali in rastlin; 

20. ponovno poudarja, da je, kar zadeva 

hrano in kmetijske proizvode, dostop do 

trga EU odvisen od strogega spoštovanja 

celotne zakonodaje in vseh standardov EU, 

zlasti na področju varnosti hrane, gensko 

spremenjenih organizmov, pesticidov, 

geografskih označb, dobrobiti živali, 

označevanja in sledljivosti, sanitarnih in 

fitosanitarnih standardov ter zdravja ljudi, 

živali in rastlin; opozarja, da je treba 

predvsem znižati kvote za dostop do trga iz 

veljavnih trgovinskih sporazumov na 

področju kmetijstva ter jih prilagoditi 

trenutnemu stanju trgovinskih tokov med 

EU-27 in njenimi partnericami; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/25 

Predlog spremembe  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 Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Takis Hadzigeorgiu (Takis 

Hadjigeorgiou), Javier Couso Permuy 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0135/2018 

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

Okvir prihodnjih odnosov med EU in ZK 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. glede skupne zunanje in varnostne 

politike ugotavlja, da Združeno kraljestvo 

kot tretja država ne bo moglo več 

sodelovati v postopku odločanja EU in da 

bodo skupna stališča in ukrepe EU lahko 

sprejemale le države članice EU; vendar 

poudarja, da to ne izključuje mehanizmov 

posvetovanja, ki bi Združenemu kraljestvu 

omogočili, da se pridruži 

zunanjepolitičnim stališčem EU, skupnim 

ukrepom, zlasti na področju človekovih 

pravic, ali večstranskemu sodelovanju, 

zlasti v okviru OZN, OVSE in Sveta 

Evrope; podpira usklajevanje politike 

sankcioniranja in izvajanja, tudi embargo 

na orožje in skupna stališča o izvozu 

orožja; 

črtano 

Or. en 
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12.3.2018  B8-0135/26 

Predlog spremembe  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 Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Takis Hadzigeorgiu (Takis 

Hadjigeorgiou), Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0135/2018 

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

Okvir prihodnjih odnosov med EU in ZK 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. poudarja, da se tako partnerstvo 

lahko vzpostavi na podlagi okvirnega 

sporazuma o sodelovanju, ki ureja vlogo 

tretjih držav, s čimer se omogoča 

sodelovanje Združenega kraljestva v 

civilnih in vojaških misijah EU (brez 

vodilne vloge za Združeno kraljestvo) ter 

dejavnostih, programih in projektih, 

izmenjavi obveščevalnih podatkov, 

usposabljanju in izmenjavi vojaškega 

osebja ter sodelovanju pri politiki 

oboroževanja, vključno s projekti, 

razvitimi v okviru stalnega strukturnega 

sodelovanja (PESCO); poudarja, da tako 

sodelovanje ne sme vplivati na ustrezna 

stališča, sklepe in zakonodajo EU, 

vključno v zvezi z javnimi naročili in 

prenosi na področju obrambe, in mora biti 

v skladu z njimi; poudarja, da je tako 

sodelovanje odvisno od popolnega 

spoštovanja mednarodnega prava na 

področju človekovih pravic in 

mednarodnega humanitarnega prava ter 

temeljnih pravic EU; 

črtano 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/27 

Predlog spremembe  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 imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0135/2018 

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

Okvir prihodnjih odnosov med EU in ZK 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. ugotavlja, da je vsako sodelovanje 

na zgoraj navedenih področjih, ki 

vključuje izmenjavo tajnih podatkov EU, 

tudi obveščevalnih podatkov, odvisno od 

sporazuma o varnosti podatkov za zaščito 

tajnih podatkov EU; 

črtano 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/28 

Predlog spremembe  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 imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0135/2018 

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

Okvir prihodnjih odnosov med EU in ZK 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

24. ugotavlja, da bi Združeno 

kraljestvo na podlagi drugih podobnih 

ureditev za tretje države lahko sodelovalo 

pri programih Unije v podporo obrambi in 

zunanji varnosti (kot so evropski 

obrambni sklad, Galileo in programi za 

kibernetsko varnost); je odprt za možnost, 

da bi Združeno kraljestvo pri 

uresničevanju skupnih ciljev, zlasti v 

skupni soseščini, še naprej prispevalo k 

instrumentom EU za zunanje 

financiranje; 

črtano 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/29 

Predlog spremembe  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 Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Takis 

Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, 

Javier Couso Permuy 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0135/2018 

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

Okvir prihodnjih odnosov med EU in ZK 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  21a. zavrača globalno strategijo EU, saj 

ne odraža negativne in vse večje vloge EU 

v trenutnih konfliktih, temveč spodbuja 

nadaljnjo militarizacijo ter podpira 

tehnološko in industrijsko bazo evropske 

obrambe (EDTIB), evropski program za 

razvoj obrambne industrije (EDIDP), 

vojaški industrijski kompleks in cilj 

NATO, da se najmanj 2 % BDP uporabita 

za obrambo; poleg tega opozarja na 

združevanje notranje in zunanje varnosti 

ter podrejanje trgovinske, razvojne in 

energetske politike v okviru skupne 

zunanje in varnostne politike (SZVP) ter 

skupne varnostne in obrambne politike 

(SVOP); države članice EU poziva, naj pri 

tem spodbujajo prednostne naloge, kot so 

mir, sodelovanje, solidarnost, 

izkoreninjenje revščine in doseganje ciljev 

trajnostnega razvoja, nadzor nad 

oborožitvijo, režim pogodbe o neširjenju 

jedrskega orožja ter popolna jedrska 

razorožitev, pravična trgovina in 

uravnoteženi gospodarski odnosi; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/30 

Predlog spremembe  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 imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0135/2018 

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

Okvir prihodnjih odnosov med EU in ZK 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  21b. nasprotuje uporabi izstopa 

Združenega kraljestva iz EU za okrepljeno 

in pospešeno militarizacijo EU; zavrača 

vojaško unijo in vojsko EU; zavrača 

sodelovanje držav članic, tudi Združenega 

kraljestva, v evropskih vojaških 

zmogljivostih in oborožitveni politiki, kot 

je stalno strukturno sodelovanje 

(PESCO), ki krši tudi načelo o soglasju 

SZVP/SVOP; nasprotuje stalni krepitvi 

obrambne in oborožitvene industrije ter 

podpori zanjo; zavrača vzpostavitev 

evropskega obrambnega sklada, 

programa EU na področju obrambe in 

programa EU za raziskave na področju 

obrambe, s katerimi se kršijo določbe 

člena 41(2) PEU, po katerem odhodkov za 

ukrepe, ki imajo vojaške ali obrambne 

posledice, ni dovoljeno kriti iz proračuna 

Unije; zato nasprotuje vključitvi vseh teh 

varnostnih in obrambnih politik v 

sporazum med EU in Združenim 

kraljestvom; 

Or. en 

 

 


