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10.2.2020 B9-0098/1

Predlog spremembe 1
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije B9-0098/2020
PPE, S&D, Renew, GUE/NGL, Verts/ALE
Predlagani mandat za pogajanja o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika 
Britanija in Severna Irska

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. meni, da je treba posebno pozornost 
nameniti pravnemu okviru Združenega 
kraljestva za nacionalno varnost ali 
obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvajajo 
organi preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj; opozarja, da 
bi lahko programi množičnega nadzora v 
skladu s pravom EU veljali kot 
neprimerni, in močno priporoča, da se 
upošteva sodna praksa Sodišča Evropske 
unije na tem področju, na primer v zadevi 
Schrems, in sodna praksa Evropskega 
sodišča za človekove pravice;

33. meni, da je treba posebno pozornost 
nameniti pravnemu okviru Združenega 
kraljestva za nacionalno varnost ali 
obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvajajo 
organi preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj; opozarja na 
svojo ugotovitev iz resolucije z dne 12. 
marca 2014 o nadzoru1, da programi 
množičnega nadzora, ki temeljijo na 
vsesplošni uporabi in ne na sumu ter jih 
izvaja britanska obveščevalna agencija 
GCHQ, niso združljivi z načeloma 
nujnosti in sorazmernosti v demokratični 
družbi ter bi po pravu EU veljali za 
neprimerne; močno priporoča, da se 
upošteva sodna praksa Sodišča Evropske 
unije na tem področju, na primer v zadevi 
Schrems, in sodna praksa Evropskega 
sodišča za človekove pravice;

__________
1. UL C 378, 9.11.2017, str. 104.
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10.2.2020 B9-0098/2

Predlog spremembe 2
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije B9-0098/2020
PPE, S&D, Renew, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO
Predlagani mandat za pogajanja o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika 
Britanija in Severna Irska

Predlog resolucije
Odstavek 66 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

 66a. poudarja, da bi moralo prihodnje 
partnerstvo med Združenim kraljestvom 
in EU obravnavati poseben položaj 
predora pod Rokavskim prelivom, zlasti 
regulativni okvir na področju varnosti v 
železniškem prometu;
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10.2.2020 B9-0098/3

Predlog spremembe 3
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije B9-0098/2020
PPE, S&D, Renew, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO
Predlagani mandat za pogajanja o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika 
Britanija in Severna Irska

Predlog resolucije
Odstavek 54

Predlog resolucije Predlog spremembe

54. poziva, naj se v celoti upošteva 
poseben položaj irskega otoka in naj se 
obravnavajo nerešena vprašanja, ki 
zadevajo državljane Severne Irske; poziva 
organe Združenega kraljestva, naj 
zagotovijo, da se pravice državljanov na 
Severnem Irskem ne bodo zmanjšale, in naj 
v celoti spoštujejo vse dele Velikonočnega 
sporazuma;

54. poziva, naj se v celoti upošteva 
poseben položaj irskega otoka in naj se 
obravnavajo nerešena vprašanja, ki 
zadevajo državljane Severne Irske, zlasti 
izreden položaj irskih državljanov, ki so 
rojeni na Severnem Irskem; poziva organe 
Združenega kraljestva, naj zagotovijo, da 
se pravice državljanov na Severnem Irskem 
ne bodo zmanjšale, in naj v celoti 
spoštujejo vse dele Velikonočnega 
sporazuma;
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