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Grozījums Nr. 1
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Rezolūcijas priekšlikums
6.a norāde (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā ES un Apvienotās 
Karalistes Apvienotās komitejas 2020. 
gada 30. marta sanāksmes rezultātus,

Or. en

Grozījums Nr. 2
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Rezolūcijas priekšlikums
6.b norāde (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā specializētās komitejas 
2020. gada 30. aprīļa kopīgo paziņojumu 
par jautājumiem, kas saistīti ar Protokola 
par Īriju/Ziemeļīriju īstenošanu,

Or. en

Grozījums Nr. 3
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Susanna Ceccardi

Rezolūcijas priekšlikums
A apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā ES mandāts, ko Padome 
pieņēma 25. februārī, liek pamatu 
visaptverošai jaunai partnerībai, kas veido 
saskaņotu struktūru un vispārēju 
pārvaldības satvaru;

svītrots

Or. fr
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Grozījums Nr. 4
Kati Piri, Christophe Hansen

Rezolūcijas priekšlikums
A apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā ES mandāts, ko Padome 
pieņēma 25. februārī, liek pamatu 
visaptverošai jaunai partnerībai, kas veido 
saskaņotu struktūru un vispārēju 
pārvaldības satvaru;

A. tā kā Politiskā deklarācija ir 
sarunu kritērijs un nosaka vērienīgas, 
plašas, dziļas un elastīgas partnerības 
parametrus tirdzniecības un 
ekonomiskajā sadarbībā, kuras pamatā ir 
visaptverošs un līdzsvarots brīvās 
tirdzniecības nolīgums, tiesībaizsardzība 
un krimināltiesības, ārpolitika, drošība un 
aizsardzība un plašākas sadarbības 
jomas; tā kā ES mandāts, ko Padome, 
pamatojoties uz to, pieņēma 25. februārī, ir 
sarunu programma, kas paredz stingru un 
visaptverošu partnerību starp ES un 
Apvienoto Karalisti, kas veido saskaņotu 
struktūru un vispārēju pārvaldības satvaru; 
tā kā ES nepieņems Apvienotās Karalistes 
dalīto pieeju, kuras mērķis ir vienoties par 
virkni atsevišķu, patstāvīgu nolīgumu;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews, Nicolae Ştefănuță, Dita Charanzová

Rezolūcijas priekšlikums
Ab apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ab. tā kā pārejas periodā ES tiesību 
akti visās politikas jomās joprojām ir 
piemērojami Apvienotajai Karalistei un 
tās teritorijā, izņemot Līgumu noteikumus 
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un tiesību aktus, kas nebija saistoši 
Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā 
pirms izstāšanās līguma stāšanās spēkā; 
tā kā 2020. gada 14. maijā Eiropas 
Komisija uzsāka pārkāpuma procedūru 
pret Apvienoto Karalisti par ES 
noteikumu par brīvu pārvietošanos 
neievērošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews, Nicolae Ştefănuță, Dita Charanzová

Rezolūcijas priekšlikums
Ac apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ac. tā kā Eiropas Parlaments 2020. 
gada 12. februāra rezolūcijā pauda savu 
nostāju par ierosināto sarunu mandātu 
par jaunu partnerību ar Lielbritānijas un 
Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews, Dita Charanzová

Rezolūcijas priekšlikums
B apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā ES mandāta pamatā ir 
Eiropadomes 2018. gada 23. marta 

B. tā kā ES mandāta pamatā ir 
Eiropadomes 2018. gada 23. marta 
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pamatnostādnes un 2019. gada 17. oktobrī 
ar Apvienoto Karalisti saskaņotā Politiskā 
deklarācija;

pamatnostādnes un 2019. gada 17. oktobrī 
ES un Apvienotās Karalistes saskaņotā 
Politiskā deklarācija; un tā kā Politiskajā 
deklarācijā ir noteikti jaunās partnerības 
parametri;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews, Dita Charanzová

Rezolūcijas priekšlikums
C apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā sarunās par paredzēto 
partnerību priekšnoteikumam būtu jābūt 
Izstāšanās līguma un tā triju protokolu 
efektīvai īstenošanai;

C. tā kā sarunās par paredzēto 
partnerību priekšnoteikums var būt tikai 
Izstāšanās līguma un tā triju protokolu 
efektīva un pilnīga īstenošana;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Daniel Caspary

Rezolūcijas priekšlikums
C apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā sarunās par paredzēto 
partnerību priekšnoteikumam būtu jābūt 
Izstāšanās līguma un tā triju protokolu 
efektīvai īstenošanai;

C. tā kā sarunās par paredzēto 
partnerību priekšnoteikumam būtu jābūt 
Izstāšanās līguma un tā triju protokolu 
efektīvai un pilnīgai īstenošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 10
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Anna Fotyga, Geert Bourgeois, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Raffaele Fitto, 
Hermann Tertsch

Rezolūcijas priekšlikums
D apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā ES mērķis ir izveidot jaunu 
partnerību ar Apvienoto Karalisti, kas 
aptvertu Politiskajā deklarācijā iezīmētās 
interešu jomas: tirdzniecības un 
ekonomisko sadarbību, tiesībaizsardzības 
un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās, 
ārpolitiku, drošību un aizsardzību, kā arī 
tematiskās sadarbības jomas;

D. tā kā ES mērķis ir izveidot jaunu 
vērienīgu partnerību ar Apvienoto 
Karalisti, kas aptvertu Politiskajā 
deklarācijā iezīmētās interešu jomas: 
tirdzniecības un ekonomisko sadarbību, 
tiesībaizsardzības un tiesu iestāžu 
sadarbību krimināllietās, ārpolitiku, 
drošību un aizsardzību, terorisma 
apkarošanu, kiberdrošību, kā arī citas 
tematiskās sadarbības jomas;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Kati Piri, Christophe Hansen

Rezolūcijas priekšlikums
D apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā ES mērķis ir izveidot jaunu 
partnerību ar Apvienoto Karalisti, kas 
aptvertu Politiskajā deklarācijā iezīmētās 
interešu jomas: tirdzniecības un 
ekonomisko sadarbību, tiesībaizsardzības 
un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās, 
ārpolitiku, drošību un aizsardzību, kā arī 
tematiskās sadarbības jomas;

D. tā kā ES būtu jāturpina centieni un 
apņēmība risināt sarunas par nolīgumu, 
kā tas skaidri paredzēts Politiskajā 
deklarācijā, kuru abas puses, tostarp 
Apvienotās Karalistes premjerministrs, 
parakstīja 2019. gada 17. oktobrī, un 
sarunu mandātā;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Susanna Ceccardi

Rezolūcijas priekšlikums
E apsvērums
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā gaidāmajam nolīgumam 
vajadzētu būt iekļautam vispārējā 
pārvaldības satvarā, un tā kā ES Tiesai 
vajadzētu būt vienīgajai struktūrai, kas 
atbildīga par ES tiesību aktu 
interpretāciju;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 13
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews, Nicolae Ştefănuță, Dita Charanzová

Rezolūcijas priekšlikums
Aa apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Aa. tā kā Apvienotā Karaliste no 2020. 
gada 31. janvāra vairs nav Eiropas 
Savienības (ES) dalībvalsts;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Kati Piri, Christophe Hansen

Rezolūcijas priekšlikums
F apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F. tā kā Apvienotajai Karalistei kā 
trešai valstij nevar būt tādas pašas tiesības 
un priekšrocības kā dalībvalstij, un līdz ar 
to situācija gan ES, gan Apvienotajā 
Karalistē no 2021. gada janvāra būtiski 
mainīsies;

F. tā kā Apvienotajai Karalistei kā 
trešai valstij nevar būt tādas pašas tiesības 
un priekšrocības kā dalībvalstij, un līdz ar 
to situācija gan ES, gan Apvienotajā 
Karalistē no 2021. gada janvāra būtiski 
mainīsies; tā kā gaidāmajā partnerības 
nolīgumā būtu jāņem vērā Apvienotās 
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Karalistes ģeogrāfiskais tuvums, 
savstarpējo saistību līmenis un pašreizējā 
augstā atbilstība ES noteikumiem, kā to 
ES jau sarunu iesākumā skaidri norādīja, 
ka jo vairāk privilēģiju un tiesību 
Apvienotā Karaliste vēlēsies, jo vairāk 
saistību būs jāuzņemas;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Anna Fotyga, Geert Bourgeois, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Raffaele Fitto, 
Hermann Tertsch

Rezolūcijas priekšlikums
F apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F. tā kā Apvienotajai Karalistei kā 
trešai valstij nevar būt tādas pašas tiesības 
un priekšrocības kā dalībvalstij, un līdz ar 
to situācija gan ES, gan Apvienotajā 
Karalistē no 2021. gada janvāra būtiski 
mainīsies;

F. tā kā situācija gan ES, gan 
Apvienotajā Karalistē no 2021. gada 
janvāra būtiski mainīsies;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Attila Ara-Kovács

Rezolūcijas priekšlikums
F apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F. tā kā Apvienotajai Karalistei kā 
trešai valstij nevar būt tādas pašas tiesības 
un priekšrocības kā dalībvalstij, un līdz ar 
to situācija gan ES, gan Apvienotajā 
Karalistē no 2021. gada janvāra būtiski 
mainīsies;

F. tā kā Apvienotajai Karalistei kā 
trešai valstij nevar būt tādas pašas tiesības 
un priekšrocības un jāpilda tie paši 
pienākumi kā dalībvalstij, un līdz ar to 
situācija gan ES, gan Apvienotajā Karalistē 
no 2021. gada janvāra būtiski mainīsies;

Or. en
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Grozījums Nr. 17
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
F apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F. tā kā Apvienotajai Karalistei kā 
trešai valstij nevar būt tādas pašas tiesības 
un priekšrocības kā dalībvalstij, un līdz ar 
to situācija gan ES, gan Apvienotajā 
Karalistē no 2021. gada janvāra būtiski 
mainīsies;

F. tā kā Apvienotajai Karalistei kā 
trešai valstij nevar būt tādi paši pienākumi, 
tādas pašas tiesības un priekšrocības kā 
dalībvalstij, un līdz ar to situācija gan ES, 
gan Apvienotajā Karalistē no 2021. gada 
janvāra būtiski mainīsies;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Paulo Rangel

Rezolūcijas priekšlikums
-A apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

-A. tā kā ES un Apvienotajai 
Karalistei ir kopīgas pamatvērtības un 
principi un tās ir savstarpēji saistītas 
ekonomikas jomā, ģeogrāfiski tuvas un 
atkarīgas viena no otras drošības un 
aizsardzības jautājumos;

Or. pt

Grozījums Nr. 19
Anna Fotyga, Geert Bourgeois, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Charlie Weimers, 
Raffaele Fitto, Hermann Tertsch

Rezolūcijas priekšlikums
Da apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums



AM\1206003LV.docx 11/137 PE652.491v01-00

LV

Da. tā kā Apvienotā Karaliste ir 
nozīmīga dalībniece un sabiedrotā ārlietu, 
drošības un aizsardzības jomās un to 
raksturo liels aizsardzības budžets, plašs 
diplomātiskais tīkls, augsta līmeņa 
drošības un izlūkošanas dienesti un 
pastāvīga vieta ANO Drošības padomē, un 
tā ir NATO dibinātājvalsts;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Geert Bourgeois, Anna Fotyga

Rezolūcijas priekšlikums
Da apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Da. tā kā ES ir Apvienotās Karalistes 
lielākā tirdzniecības partnere; 2018. gadā 
Apvienotās Karalistes eksports uz Eiropas 
Savienību veidoja 45 % visa Apvienotās 
Karalistes eksporta, savukārt Apvienotās 
Karalistes imports no ES sasniedza 53 % 
visa Apvienotās Karalistes importa; tā kā 
pakalpojumu tirdzniecības pārpalikumu 
atsvēra preču tirdzniecības deficīts;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews, Dita Charanzová

Rezolūcijas priekšlikums
G apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G. tā kā ES un Apvienotā Karaliste 
Politiskajā deklarācijā vienojās rīkot augsta 

G. tā kā ES un Apvienotā Karaliste 
Politiskajā deklarācijā vienojās rīkot augsta 



PE652.491v01-00 12/137 AM\1206003LV.docx

LV

līmeņa sanāksmi 2020. gada jūnijā, lai 
izvērtētu panākto progresu ar mērķi 
vienoties par rīcību, kas nepieciešama, lai 
virzītu uz priekšu sarunas par turpmākajām 
attiecībām;

līmeņa sanāksmi 2020. gada jūnijā, lai 
izvērtētu panākto progresu izstāšanās 
līguma īstenošanā un sarunās ar mērķi 
vienoties par rīcību, kas nepieciešama, lai 
virzītu uz priekšu sarunas par turpmākajām 
attiecībām;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews, Dita Charanzová

Rezolūcijas priekšlikums
H apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H. tā kā Eiropas Savienībai un tās 
dalībvalstīm būtu jāsaglabā vienotība visā 
sarunu gaitā, lai pēc iespējas labāk 
aizstāvētu savu iedzīvotāju intereses;

H. tā kā Eiropas Savienības un tās 
dalībvalstu vienotība visā sarunu gaitā ir 
būtiska, lai pēc iespējas labāk aizstāvētu 
ES, tostarp tās iedzīvotāju, intereses; tā kā 
ES un tās dalībvalstis izstāšanās līguma 
apspriešanas un pieņemšanas laikā un arī 
pēc tam ir palikušas vienotas; tā kā šī 
vienotība izpaužas, pieņemot sarunu 
mandātu, kas uzticēts ES sarunu vedējam 
un ES darba grupas vadītājam Michel 
Barnier, kam ir izteikts spēcīgs ES un tās 
dalībvalstu atbalsts;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Susanna Ceccardi

Rezolūcijas priekšlikums
H apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H. tā kā Eiropas Savienībai un tās H. tā kā Eiropas Savienības 
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dalībvalstīm būtu jāsaglabā vienotība visā 
sarunu gaitā, lai pēc iespējas labāk 
aizstāvētu savu iedzīvotāju intereses;

dalībvalstīm sarunās par nolīgumu ar 
Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto 
Karalisti jāvar aizstāvēt savas 
pamatintereses;

Or. fr

Grozījums Nr. 24
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Rezolūcijas priekšlikums
Ha apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ha. tā kā Francijai, kuru visvairāk 
skar Lielbritānijā spēkā esošie tiesību 
aktu noteikumi patvēruma tiesību jomā, ir 
jāvar aizstāvēt savas intereses, vajadzības 
gadījumā slēdzot īpašu un atsevišķu 
nolīgumu ar Lielbritānijas un 
Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti;

Or. fr

Grozījums Nr. 25
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Rezolūcijas priekšlikums
I apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. tā kā ES un UK Politiskajā 
deklarācijā vienojās, ka turpmāko 
attiecību pamatā vajadzētu būt tādām 
kopīgām vērtībām kā cilvēktiesību un 
pamatbrīvību ievērošana un aizsardzība, 
demokrātijas principi, tiesiskums un 
atbalsts ieroču neizplatīšanai, un ka šīs 
vērtības ir fundamentāls priekšnoteikums 
sadarbībai Politiskās deklarācijas satvarā; 
tā kā turpmākajās attiecībās būtu 
jāiekļauj Apvienotās Karalistes 
apņemšanās turpināt ievērot Eiropas 

svītrots
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Cilvēktiesību konvencijas (ECTK) 
satvaru,

Or. fr

Grozījums Nr. 26
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
I apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. tā kā ES un UK Politiskajā 
deklarācijā vienojās, ka turpmāko attiecību 
pamatā vajadzētu būt tādām kopīgām 
vērtībām kā cilvēktiesību un pamatbrīvību 
ievērošana un aizsardzība, demokrātijas 
principi, tiesiskums un atbalsts ieroču 
neizplatīšanai, un ka šīs vērtības ir 
fundamentāls priekšnoteikums sadarbībai 
Politiskās deklarācijas satvarā; tā kā 
turpmākajās attiecībās būtu jāiekļauj 
Apvienotās Karalistes apņemšanās turpināt 
ievērot Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 
(ECTK) satvaru,

I. tā kā ES un Apvienotā Karaliste 
Politiskajā deklarācijā vienojās, ka 
turpmāko attiecību pamatā vajadzētu būt 
tādām kopīgām vērtībām kā cilvēktiesību 
un pamatbrīvību ievērošana un aizsardzība, 
demokrātijas principi, tiesiskums un 
atbalsts ieroču neizplatīšanai, un ka šīs 
vērtības ir fundamentāls priekšnoteikums 
sadarbībai Politiskās deklarācijas satvarā; 
tā kā turpmākajās attiecībās būtu jāiekļauj 
Apvienotās Karalistes apņemšanās turpināt 
ievērot Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 
(ECTK) satvaru un ANO Statūtus, 
atbruņošanās, miera un drošības, kā arī 
ilgtspējīgas attīstības, principus,

Or. en

Grozījums Nr. 27
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews, Dita Charanzová

Rezolūcijas priekšlikums
I apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. tā kā ES un UK Politiskajā I. tā kā ES un Apvienotā Karaliste 
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deklarācijā vienojās, ka turpmāko attiecību 
pamatā vajadzētu būt tādām kopīgām 
vērtībām kā cilvēktiesību un pamatbrīvību 
ievērošana un aizsardzība, demokrātijas 
principi, tiesiskums un atbalsts ieroču 
neizplatīšanai, un ka šīs vērtības ir 
fundamentāls priekšnoteikums sadarbībai 
Politiskās deklarācijas satvarā; tā kā 
turpmākajās attiecībās būtu jāiekļauj 
Apvienotās Karalistes apņemšanās turpināt 
ievērot Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 
(ECTK) satvaru,

Politiskajā deklarācijā vienojās, ka 
turpmāko attiecību pamatā vajadzētu būt 
tādām kopīgām vērtībām kā cilvēktiesību 
un pamatbrīvību ievērošana un aizsardzība, 
demokrātijas principi, tiesiskums, uz 
starptautiskiem noteikumiem balstīta 
kārtība, tostarp atbalsts ieroču 
neizplatīšanai, vides aizsardzība, un ka šīs 
vērtības ir fundamentāls priekšnoteikums 
sadarbībai Politiskās deklarācijas satvarā; 
tā kā turpmākajās attiecībās kā nosacījums 
būtu jāparedz Apvienotās Karalistes 
apņemšanās turpināt ievērot Eiropas 
Cilvēktiesību konvencijas (ECTK) satvaru,

Or. en

Grozījums Nr. 28
Kati Piri, Christophe Hansen

Rezolūcijas priekšlikums
Ia apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ia. tā kā, ja vienošanos nevarēs 
panākt, abām pusēm jābūt gatavām ļoti 
būtiskām pārmaiņām ekonomikā, kuras 
pastiprinās Covid-19 krīze un tās 
gaidāmās ekonomiskās sekas;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews, Dita Charanzová

Rezolūcijas priekšlikums
Ia apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums
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Ia. tā kā Politiskajā deklarācijā ir 
teikts, ka turpmāko ekonomisko 
partnerību regulēs noteikumi, kas 
nodrošinās vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus atvērtai un godīgai 
konkurencei;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Anna Fotyga, Geert Bourgeois, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Raffaele Fitto

Rezolūcijas priekšlikums
Ia apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ia. tā kā turpmāko attiecību pamatā 
jābūt tiesību un pienākumu līdzsvaram, 
ņemot vērā katras puses principus;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews, Nicolae Ştefănuță, Dita Charanzová

Rezolūcijas priekšlikums
Ib apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ib. tā kā Covid-19 pandēmija ir 
radījusi pilnīgi negaidītu un iepriekš 
nepieredzētu situāciju, kurai ir būtiska 
ietekme uz izstāšanās līguma īstenošanu 
un Apvienotās Karalistes un ES sarunu 
gaitu un efektivitāti;

Or. en
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Grozījums Nr. 32
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews, Nicolae Ştefănuță, Dita Charanzová

Rezolūcijas priekšlikums
Ic apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ic. tā kā globālās pandēmijas 
izpausmes un tās paredzamās 
ģeopolitiskās, ekonomiskās un sociālās 
sekas pastiprina nepieciešamību uzlabot 
sadarbības mehānismus starp partneriem 
un sabiedrotajiem;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Kati Piri, Christophe Hansen

Rezolūcijas priekšlikums
Ib apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ib. tā kā pašreizējais laika spiediens 
sarunās ir vienīgi Apvienotās Karalistes 
izvēles rezultāts;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Kati Piri, Christophe Hansen

Rezolūcijas priekšlikums
1.a apakšvirsraksts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

pauž nožēlu par to, ka pēc trim sarunu 
kārtām reāls progress nav panākts, 
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izņemot ļoti nedaudzus atvērtus 
jautājumus ierobežotā skaitā jomu;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Kati Piri, Christophe Hansen

Rezolūcijas priekšlikums
1.b apakšvirsraksts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

atkārtoti uzsver ES stingro nostāju, ka 
visās sarunu jomās ir vienlaikus jāpanāk 
reāls progress, tostarp attiecībā uz 
vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem, 
zivsaimniecību, iekšējo drošību un 
pārvaldību, kā norādīts Politiskajā 
deklarācijā; uzsver, ka visas sarunas par 
ekonomikas jautājumiem ir nedalāmas un 
ES nepiekritīs brīvās tirdzniecības 
nolīgumam bez pietiekamām garantijām 
par vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem 
un bez apmierinošas vienošanās par 
zivsaimniecību; tādēļ pilnībā atbalsta 
Komisiju, kad tā aizstāv visaptveroša 
līguma projektu, kā ES to ierosināja jau 
pašā sākumā, tā vietā, lai vienotos par 
atsevišķiem nolīgumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Kati Piri, Christophe Hansen

Rezolūcijas priekšlikums
1.c apakšvirsraksts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

atzinīgi vērtē Apvienotās Karalistes 
publicētos tiesību aktu priekšlikumus, pat 
ja tie ir publicēti novēloti; norāda, ka 
pretēji Apvienotās Karalistes 
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apgalvojumiem par pastāvošo precedentu 
izmantošanu daudzi no šiem 
priekšlikumiem būtiski pārsniedz to, par 
ko pēdējos gados ES ir vienojusies 
attiecībā uz citiem BTN ar trešām valstīm; 
atgādina, ka jebkura galīgā nolīguma 
pamatā jābūt tiesību un pienākumu 
līdzsvaram;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Susanna Ceccardi

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē augsto konverģences 
līmeni starp sarunu mērķiem, kas pausti 
2020. gada 12. februāra rezolūcijā, un 
sarunu norādēm, ko Padome pieņēma 
2020. gada 25. februārī; uzsver, ka 
Komisijai ir pilnīgs Parlamenta atbalsts 
sarunās ar Apvienoto Karalisti saskaņā ar 
pieņemtajām norādēm, jo visām trim 
iestādēm principā ir kopīgi mērķi, kas 
būtu jāsasniedz šajās sarunās;

1. ņem vērā augsto konverģences 
līmeni starp sarunu mērķiem, kas pausti 
2020. gada 12. februāra rezolūcijā, un 
sarunu norādēm, ko Padome pieņēma 
2020. gada 25. februārī; pauž nožēlu par 
to, ka Komisijai ir ekskluzīvas sarunu 
pilnvaras, un prasa, lai tiešas sarunu 
pilnvaras būtu Padomei;

Or. fr

Grozījums Nr. 38
Anna Fotyga, Geert Bourgeois, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Raffaele Fitto, 
Hermann Tertsch

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē augsto konverģences 
līmeni starp sarunu mērķiem, kas pausti 
2020. gada 12. februāra rezolūcijā, un 
sarunu norādēm, ko Padome pieņēma 

1. atzinīgi vērtē augsto konverģences 
līmeni starp sarunu mērķiem, kas pausti 
2020. gada 12. februāra rezolūcijā, un tiem 
mērķiem, ko Padome pieņēma 2020. gada 
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2020. gada 25. februārī; uzsver, ka 
Komisijai ir pilnīgs Parlamenta atbalsts 
sarunās ar Apvienoto Karalisti saskaņā ar 
pieņemtajām norādēm, jo visām trim 
iestādēm principā ir kopīgi mērķi, kas būtu 
jāsasniedz šajās sarunās;

25. februārī; uzsver, ka Komisijai ir pilnīgs 
Parlamenta atbalsts sarunās ar Apvienoto 
Karalisti saskaņā ar pieņemtajām norādēm, 
jo visām trim iestādēm principā ir kopīgi 
mērķi, kas būtu jāsasniedz šajās sarunās;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. atzinīgi vērtē 2020. gada 18. martā 
publiskoto ES projektu nolīgumam par 
jauno partnerību ar Apvienoto Karalisti;

2. atzinīgi vērtē 2020. gada 18. martā 
publiskoto ES projektu nolīgumam par 
jauno partnerību ar Apvienoto Karalisti, 
kurā ierosināts visaptverošs nolīgums par 
dziļu un ciešu partnerību, kas aptvertu ne 
tikai preču un pakalpojumu brīvo 
tirdzniecību, bet arī abpusēji pieņemamus 
veidus, kā novērst izkropļojumus un 
negodīgas konkurences priekšrocības, 
tostarp tās, kas saistītas ar 
lauksaimniecības nozarēm, SFS 
pasākumiem un valsts atbalstu, un kā 
radīt labvēlīgus apstākļus ieguldījumu 
tirdzniecības attīstībai;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Danuta Maria Hübner

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. atzinīgi vērtē 2020. gada 18. martā 
publiskoto ES projektu nolīgumam par 
jauno partnerību ar Apvienoto Karalisti;

2. atzinīgi vērtē 2020. gada 18. martā 
publiskoto ES projektu nolīgumam par 
jauno partnerību ar Apvienoto Karalisti; 
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atbalsta Komisijas pieeju sarunās, proti, 
vienoties par visaptverošu nolīgumu, kas 
aptver visas divpusējo attiecību jomas; 
šajā sakarā noraida Apvienotās Karalistes 
valdības pieeju, kas paredz vienoties par 
nozaru nolīgumiem, kuri neaptver visus 
ES un Apvienotās Karalistes attiecību 
aspektus, kā paredzēts Politiskajā 
deklarācijā;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Liesje Schreinemacher, Nathalie Loiseau, Barry Andrews, Nicola Danti, Svenja Hahn, 
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Jérémy Decerle, 
Dita Charanzová, Urmas Paet, Malik Azmani, Bart Groothuis, Michal Šimečka, 
Bernard Guetta, Katalin Cseh, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Nicolae Ştefănuță

Rezolūcijas priekšlikums
2.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a atzinīgi vērtē un uzstāj, ka 
Komisijai jāturpina laikus iesniegt 
Parlamentam informāciju par sarunām 
saskaņā ar informāciju, kas tiek kopīgota 
ar dalībvalstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Liesje Schreinemacher, Nathalie Loiseau, Barry Andrews, Nicola Danti, Svenja Hahn, 
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Jérémy Decerle, 
Dita Charanzová, Urmas Paet, Malik Azmani, Bart Groothuis, Michal Šimečka, 
Bernard Guetta, Katalin Cseh, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Nicolae Ştefănuță

Rezolūcijas priekšlikums
2.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.b ir stingri pārliecināts, ka 
pārredzamība dod labumu sarunu 
procesam, kā arī iedzīvotājiem un 
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uzņēmumiem, jo tā ļauj labāk 
sagatavoties posmam pēc pārejas posma;

Or. en

Grozījums Nr. 43
Dragoş Tudorache

Rezolūcijas priekšlikums
2.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a uzsver, ka Covid-19 pandēmija ir 
palēninājusi sarunu procesu starp ES un 
Apvienoto Karalisti, un pauž bažas par 
pilnvērtīga partnerības nolīguma 
savlaicīgu noslēgšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Anna Fotyga, Geert Bourgeois, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Raffaele Fitto, 
Hermann Tertsch

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. norāda, ka Apvienotā Karaliste ir 
iesniegusi ES dažādus nolīguma 
projektus, kas, atšķirībā no ES projekta, 
nav publiski pieejami un cita starpā 
aptver tirdzniecības nolīgumu, kurā 
ietverti pielikumi, gaisa transporta 
nolīgumu, aviācijas drošības nolīgumu un 
nolīgumu par sadarbību kodolenerģijas 
civilās izmantošanas jomā ar Euratom 
starpniecību;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 45
Kati Piri, Christophe Hansen

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. norāda, ka Apvienotā Karaliste ir 
iesniegusi ES dažādus nolīguma 
projektus, kas, atšķirībā no ES projekta, 
nav publiski pieejami un cita starpā 
aptver tirdzniecības nolīgumu, kurā 
ietverti pielikumi, gaisa transporta 
nolīgumu, aviācijas drošības nolīgumu un 
nolīgumu par sadarbību kodolenerģijas 
civilās izmantošanas jomā ar Euratom 
starpniecību;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 46
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. norāda, ka Apvienotā Karaliste ir 
iesniegusi ES dažādus nolīguma projektus, 
kas, atšķirībā no ES projekta, nav publiski 
pieejami un cita starpā aptver 
tirdzniecības nolīgumu, kurā ietverti 
pielikumi, gaisa transporta nolīgumu, 
aviācijas drošības nolīgumu un nolīgumu 
par sadarbību kodolenerģijas civilās 
izmantošanas jomā ar Euratom 
starpniecību;

3. norāda, ka Apvienotā Karaliste ir 
iesniegusi ES dažādus nolīguma projektus, 
kas aptver tirdzniecības nolīgumu, kurā 
ietverti pielikumi, zivsaimniecības 
pamatnolīgumu, gaisa transporta 
nolīgumu, civilās aviācijas drošības 
nolīgumu ar pielikumiem, enerģētikas 
nolīgumu, sociālā nodrošinājuma 
koordinācijas nolīgumu, civilās 
kodolenerģijas nolīgumu, nolīgumu par 
tiesībaizsardzības un tiesu iestāžu 
sadarbību krimināllietās, nolīgumu par 
nepavadītu bērnu, kas ir patvēruma 
meklētāji, pārvietošanu un nolīgumu par 
to cilvēku atpakaļuzņemšanu, kuriem nav 
uzturēšanās atļaujas; mudina Apvienotās 
Karalistes valdību saskaņot 
pārredzamības līmeni ar ES Komisijas 
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līmeni un publicēt visus turpmākos 
nolīgumu priekšlikumus uzreiz pēc to 
iesniegšanas sarunām;

Or. en

Grozījums Nr. 47
Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Sven Mikser, Lukas Mandl, Arnaud Danjean

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. norāda, ka Apvienotā Karaliste ir 
iesniegusi ES dažādus nolīguma projektus, 
kas, atšķirībā no ES projekta, nav publiski 
pieejami un cita starpā aptver tirdzniecības 
nolīgumu, kurā ietverti pielikumi, gaisa 
transporta nolīgumu, aviācijas drošības 
nolīgumu un nolīgumu par sadarbību 
kodolenerģijas civilās izmantošanas jomā 
ar Euratom starpniecību;

3. norāda, ka Apvienotā Karaliste ir 
iesniegusi ES dažādus nolīguma projektus, 
kas, atšķirībā no ES projekta, nav publiski 
pieejami un cita starpā aptver tirdzniecības 
nolīgumu, kurā ietverti pielikumi, gaisa 
transporta nolīgumu, aviācijas drošības 
nolīgumu un nolīgumu par sadarbību 
kodolenerģijas civilās izmantošanas jomā 
ar Euratom starpniecību; norāda, ka 
Apvienotā Karaliste, pretēji Politiskajā 
deklarācijā minētajam, ir noliegusi 
jebkādu interesi panākt vienošanos par 
drošības un aizsardzības jautājumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 48
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. norāda, ka Apvienotā Karaliste ir 
iesniegusi ES dažādus nolīguma projektus, 
kas, atšķirībā no ES projekta, nav publiski 
pieejami un cita starpā aptver tirdzniecības 
nolīgumu, kurā ietverti pielikumi, gaisa 
transporta nolīgumu, aviācijas drošības 
nolīgumu un nolīgumu par sadarbību 

3. norāda, ka Apvienotā Karaliste ir 
iesniegusi ES dažādus nolīguma projektus, 
kas, atšķirībā no ES projekta, nav publiski 
pieejami un cita starpā aptver tirdzniecības 
nolīgumu, kurā ietverti pielikumi, gaisa 
transporta nolīgumu, aviācijas drošības 
nolīgumu un nolīgumu par sadarbību 
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kodolenerģijas civilās izmantošanas jomā 
ar Euratom starpniecību;

kodolenerģijas civilās izmantošanas jomā 
ar Euratom starpniecību; šajā saistībā 
noraida jebkādu sadrumstalotu pieeju 
sarunām;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Traian Băsescu

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. norāda, ka Apvienotā Karaliste ir 
iesniegusi ES dažādus nolīguma projektus, 
kas, atšķirībā no ES projekta, nav publiski 
pieejami un cita starpā aptver tirdzniecības 
nolīgumu, kurā ietverti pielikumi, gaisa 
transporta nolīgumu, aviācijas drošības 
nolīgumu un nolīgumu par sadarbību 
kodolenerģijas civilās izmantošanas jomā 
ar Euratom starpniecību;

3. norāda, ka Apvienotā Karaliste ir 
iesniegusi ES dažādus nolīguma projektus, 
kas cita starpā aptver tirdzniecības 
nolīgumu, kurā ietverti pielikumi, gaisa 
transporta nolīgumu, aviācijas drošības 
nolīgumu un nolīgumu par sadarbību 
kodolenerģijas civilās izmantošanas jomā 
ar Euratom starpniecību;

Or. ro

Grozījums Nr. 50
Paulo Rangel

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. norāda, ka Apvienotā Karaliste ir 
iesniegusi ES dažādus nolīguma projektus, 
kas, atšķirībā no ES projekta, nav publiski 
pieejami un cita starpā aptver tirdzniecības 
nolīgumu, kurā ietverti pielikumi, gaisa 
transporta nolīgumu, aviācijas drošības 
nolīgumu un nolīgumu par sadarbību 
kodolenerģijas civilās izmantošanas jomā 
ar Euratom starpniecību;

3. norāda, ka Apvienotā Karaliste ir 
iesniegusi ES dažādus nolīguma projektus, 
kas cita starpā aptver tirdzniecības 
nolīgumu, kurā ietverti pielikumi, gaisa 
transporta nolīgumu, aviācijas drošības 
nolīgumu un nolīgumu par sadarbību 
kodolenerģijas civilās izmantošanas jomā 
ar Euratom starpniecību;
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Or. pt

Grozījums Nr. 51
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a atgādina, ka ES un Apvienotās 
Karalistes izstāšanās līguma 184. pants 
paredz, ka pusēm ir jāpieliek visas pūles, 
godprātīgi un pilnībā ievērojot attiecīgos 
tiesību aktus, lai veiktu vajadzīgos 
pasākumus un paātrinātu sarunas par 
nolīgumiem, kas regulē pušu turpmākās 
attiecības, kā minēts Politiskajā 
deklarācijā, un ieviestu attiecīgas 
procedūras šo nolīgumu ratifikācijai vai 
noslēgšanai, lai nodrošinātu, ka minētie 
nolīgumi pēc iespējas tiek piemēroti, sākot 
no pārejas perioda beigām;

Or. en

Grozījums Nr. 52
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a aicina Komisiju un Padomi 
sasniegt mērķus, kas noteikti LES 21. 
pantā, īpašu uzmanību pievēršot vērtību, 
pamattiesību un interešu, drošības, 
neatkarības un Savienības kopējās 
integritātes aizsardzībai, starptautiskās 
drošības stiprināšanai, vides kvalitātes 
saglabāšanai un uzlabošanai, kā arī 
pasaules dabas resursu ilgtspējīgai 
apsaimniekošanai;
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Or. en

Grozījums Nr. 53
Liesje Schreinemacher, Nathalie Loiseau, Barry Andrews, Nicola Danti, Svenja Hahn, 
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Jérémy Decerle, 
Dita Charanzová, Urmas Paet, Malik Azmani, Bart Groothuis, Michal Šimečka, 
Bernard Guetta, Katalin Cseh, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Nicolae Ştefănuță

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a uzsver, ka Covid-19 pandēmija 
tieši ietekmē sarunu procesu; atzīst abu 
pušu gatavību turpināt sarunas Covid-19 
pandēmijas laikā, izmantojot virtuālus 
līdzekļus, lai ierobežotu aizkavēšanās 
apmēru; atzīst, ka sarunas, izmantojot 
virtuālus līdzekļus, rada papildu 
problēmas; aicina puses rīkot klātienes 
tikšanās, tiklīdz tās tiek atzītas par 
drošām;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a aicina Komisiju vadīt sarunas 
pārredzami; mudina Komisiju šajā 
saistībā nodrošināt sabiedrisko 
apspriešanu un pastāvīgu dialogu ar 
sociālajiem partneriem un pilsonisko 
sabiedrību, kā arī ar valstu parlamentiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 55
Liesje Schreinemacher, Nathalie Loiseau, Barry Andrews, Nicola Danti, Svenja Hahn, 
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Jérémy Decerle, 
Dita Charanzová, Urmas Paet, Malik Azmani, Bart Groothuis, Michal Šimečka, 
Bernard Guetta, Katalin Cseh, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Nicolae Ştefănuță

Rezolūcijas priekšlikums
3.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.b ir stingri pārliecināts, ka Covid-19 
pandēmijas negatīvā ietekme uz pasaules 
tirdzniecību un ekonomiskajām 
attiecībām kalpo kā papildu stimuls 
panākt būtisku progresu sarunās un 
izstrādāt visaptverošu un vērienīgu 
partnerību;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
3.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.c uzskata, ka nolīgumu var noslēgt 
tikai tad, ja tā pamatā ir sociālie, vides un 
cilvēktiesību standarti un tas pilnībā 
atbilst šiem standartiem, kas ietverti 
attiecīgajos Eiropas un starptautiskajos 
līgumos un nolīgumos, tostarp arī 
turpmāk ievērojot Eiropas Cilvēktiesību 
konvenciju un tās uzraudzības un izpildes 
mehānismus;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Anna Fotyga, Geert Bourgeois, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Raffaele Fitto, 
Hermann Tertsch
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Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts – ievaddaļa

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. atgādina, ka jebkuram asociācijas 
nolīgumam, kas saskaņā ar LESD 217. 
pantu noslēgts starp ES un Apvienoto 
Karalisti (“nolīgums”), ir stingri jāatbilst 
šādiem principiem:

4. atgādina, ka jebkuram turpmākam 
asociācijas nolīgumam, kas saskaņā ar 
LESD 217. pantu noslēgts starp ES un 
Apvienoto Karalisti ("nolīgums"), ir stingri 
jāatbilst šādiem principiem:

Or. en

Grozījums Nr. 58
Anna Fotyga, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Raffaele Fitto, Hermann Tertsch

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts – i apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

i) trešai valstij nedrīkst būt tādas 
pašas tiesības un priekšrocības, kādas ir 
ES dalībvalstij vai Eiropas Brīvās 
tirdzniecības asociācijas (EBTA) vai 
Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstij,

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 59
Attila Ara-Kovács

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts – i apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

i) trešai valstij nedrīkst būt tādas 
pašas tiesības un priekšrocības, kādas ir ES 
dalībvalstij vai Eiropas Brīvās tirdzniecības 
asociācijas (EBTA) vai Eiropas 
Ekonomikas zonas (EEZ) valstij,

i) trešai valstij nedrīkst būt tādas 
pašas tiesības un priekšrocības, kādas ir ES 
dalībvalstij vai Eiropas Brīvās tirdzniecības 
asociācijas (EBTA) vai Eiropas 
Ekonomikas zonas (EEZ) valstij, un tai 
nav jāpilda tādi paši pienākumi,
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Or. en

Grozījums Nr. 60
Inma Rodríguez-Piñero, Javier Moreno Sánchez, Javi López, Nacho Sánchez Amor

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts – ii apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ii) vienotā tirgus un muitas savienības 
pilnīgas integritātes pareizas darbības 
aizsardzība un četru brīvību nedalāmība; jo 
īpaši sadarbības pakāpei ekonomikas pīlārā 
vajadzētu būt samērīgai ar personu 
pārvietošanās brīvību,

ii) vienotā tirgus un muitas savienības 
pilnīgas integritātes pareizas darbības 
aizsardzība un četru brīvību nedalāmība; jo 
īpaši sadarbības pakāpei ekonomikas 
asociācijas pīlārā ir jāatbilst saistībām, 
kuras uzņemas, lai atvieglotu personu 
mobilitāti, cita starpā — tādās jomās kā, 
piemēram, vīzu nepieprasīšana, atļaujot 
ieceļošanu, pētnieku un studentu 
mobilitāte un sadarbība sociālā 
nodrošinājuma jomā, un pagaidu 
pakalpojumu sniedzēju un darījumu 
ceļotāju mobilitāti,

Or. en

Grozījums Nr. 61
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Susanna Ceccardi

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts – ii apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ii) vienotā tirgus un muitas savienības 
pilnīgas integritātes pareizas darbības 
aizsardzība un četru brīvību nedalāmība; jo 
īpaši sadarbības pakāpei ekonomikas 
pīlārā vajadzētu būt samērīgai ar personu 
pārvietošanās brīvību,

ii) ir jāaizsargā vienotā tirgus un 
muitas savienības pilnīga integritāte un 
pareiza darbība un četru brīvību 
nedalāmība,

Or. fr
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Grozījums Nr. 62
Charlie Weimers

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts – ii apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ii) vienotā tirgus un muitas savienības 
pilnīgas integritātes pareizas darbības 
aizsardzība un četru brīvību nedalāmība; jo 
īpaši sadarbības pakāpei ekonomikas 
pīlārā vajadzētu būt samērīgai ar personu 
pārvietošanās brīvību,

ii) vienotā tirgus un muitas savienības 
pilnīgas integritātes pareizas darbības 
aizsardzība un četru brīvību nedalāmība,

Or. en

Grozījums Nr. 63
László Trócsányi

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts – ii apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ii) vienotā tirgus un muitas savienības 
pilnīgas integritātes pareizas darbības 
aizsardzība un četru brīvību nedalāmība; jo 
īpaši sadarbības pakāpei ekonomikas 
pīlārā vajadzētu būt samērīgai ar personu 
pārvietošanās brīvību,

ii) vienotā tirgus un muitas savienības 
pilnīgas integritātes pareizas darbības 
aizsardzība un četru brīvību nedalāmība,

Or. hu

Grozījums Nr. 64
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts – ii apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ii) vienotā tirgus un muitas savienības 
pilnīgas integritātes pareizas darbības 
aizsardzība un četru brīvību nedalāmība; jo 

ii) vienotā tirgus un muitas savienības, 
kā arī tirgus uzraudzības mehānismu, 
pilnīgas integritātes pareizas darbības 
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īpaši sadarbības pakāpei ekonomikas pīlārā 
vajadzētu būt samērīgai ar personu 
pārvietošanās brīvību,

aizsardzība un četru brīvību nedalāmība; jo 
īpaši sadarbības pakāpei ekonomikas pīlārā 
vajadzētu būt samērīgai ar personu 
pārvietošanās brīvību,

Or. en

Grozījums Nr. 65
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Susanna Ceccardi

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts – iv apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

iv) ES tiesiskās kārtības aizsargāšana 
un Eiropas Savienības Tiesas judikatūras 
loma šajā ziņā,

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 66
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews, Dita Charanzová

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts – iv apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

iv) ES tiesiskās kārtības aizsargāšana 
un Eiropas Savienības Tiesas judikatūras 
loma šajā ziņā;

iv) ES tiesiskās kārtības aizsargāšana 
un Eiropas Savienības Tiesas kā vienīgās 
struktūras, kas atbild par ES tiesību aktu 
interpretāciju, judikatūras loma šajā ziņā;

Or. en

Grozījums Nr. 67
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo
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Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts – iv apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

iv) ES tiesiskās kārtības aizsargāšana 
un Eiropas Savienības Tiesas judikatūras 
loma šajā ziņā;

iv) ES tiesiskās kārtības aizsargāšana 
un Eiropas Savienības Tiesas kā 
struktūras, kas sniedz ES tiesību aktu 
galīgo interpretāciju, judikatūras loma šajā 
ziņā;

Or. en

Grozījums Nr. 68
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts – v apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

v) demokrātijas principu, cilvēktiesību 
un pamatbrīvību turpmāka ievērošana, kā 
noteikts jo īpaši Vispārējā cilvēktiesību 
deklarācijā, ECTK un tās protokolos, 
Eiropas Sociālajā hartā, Romas 
Starptautiskās Krimināltiesas Statūtos un 
citos ANO un Eiropas Padomes 
starptautiskos cilvēktiesību nolīgumos, kā 
arī tiesiskuma principa ievērošana,

v) demokrātijas principu, cilvēktiesību 
un pamatbrīvību turpmāka ievērošana, kā 
noteikts jo īpaši Vispārējā cilvēktiesību 
deklarācijā, Eiropas Sociālajā hartā un 
Romas Starptautiskās Krimināltiesas 
Statūtos,

Or. fr

Grozījums Nr. 69
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts – vi apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

vi) vienlīdzīgi konkurences apstākļi, 
nodrošinot līdzvērtīgus standartus 
sociālajā, darba, vides, konkurences un 
valsts atbalsta politikā, tostarp izmantojot 

vi) vienlīdzīgi konkurences apstākļi, 
nodrošinot līdzvērtīgus standartus 
sociālajā, darba, lauksaimniecības, 
pārtikas nekaitīguma, dzīvnieku 
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stabilu un visaptverošu konkurences un 
valsts atbalsta kontroles sistēmu;

labturības, sanitāro un fitosanitāro 
pasākumu, vides, konkurences un valsts 
atbalsta politikā, tostarp izmantojot stabilu 
un visaptverošu konkurences un valsts 
atbalsta kontroles sistēmu;

Or. en

Grozījums Nr. 70
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts – vi apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

vi) vienlīdzīgi konkurences apstākļi, 
nodrošinot līdzvērtīgus standartus 
sociālajā, darba, vides, konkurences un 
valsts atbalsta politikā, tostarp izmantojot 
stabilu un visaptverošu konkurences un 
valsts atbalsta kontroles sistēmu;

vi) vienlīdzīgi konkurences apstākļi, 
nodrošinot līdzvērtīgus standartus 
sociālajā, darba, vides, konkurences un 
valsts atbalsta politikā, tostarp izmantojot 
stabilu un visaptverošu konkurences un 
valsts atbalsta kontroles sistēmu, strīdu 
izšķiršanas un izpildes mehānismus;

Or. en

Grozījums Nr. 71
László Trócsányi

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts – vi apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

vi) vienlīdzīgi konkurences apstākļi, 
nodrošinot līdzvērtīgus standartus 
sociālajā, darba, vides, konkurences un 
valsts atbalsta politikā, tostarp izmantojot 
stabilu un visaptverošu konkurences un 
valsts atbalsta kontroles sistēmu,

vi) vienlīdzīgi konkurences apstākļi, 
nodrošinot pietiekami augstus standartus 
sociālajā, darba, vides, konkurences un 
valsts atbalsta politikā, tostarp izmantojot 
stabilu un visaptverošu konkurences un 
valsts atbalsta kontroles sistēmu,
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Or. hu

Grozījums Nr. 72
Arba Kokalari, Jörgen Warborn

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts – vi apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

vi) vienlīdzīgi konkurences apstākļi, 
nodrošinot līdzvērtīgus standartus 
sociālajā, darba, vides, konkurences un 
valsts atbalsta politikā, tostarp izmantojot 
stabilu un visaptverošu konkurences un 
valsts atbalsta kontroles sistēmu;

vi) vienlīdzīgi konkurences apstākļi, 
nodrošinot augstus standartus sociālajā, 
darba un vides aizsardzības, kā arī 
konkurences un valsts atbalsta politikā, 
tostarp izmantojot stabilu un visaptverošu 
konkurences un valsts atbalsta kontroles 
sistēmu;

Or. en

Grozījums Nr. 73
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts – vi apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

vi) vienlīdzīgi konkurences apstākļi, 
nodrošinot līdzvērtīgus standartus 
sociālajā, darba, vides, konkurences un 
valsts atbalsta politikā, tostarp izmantojot 
stabilu un visaptverošu konkurences un 
valsts atbalsta kontroles sistēmu;

vi) vienlīdzīgi konkurences apstākļi, 
nodrošinot līdzvērtīgus standartus 
sociālajā, darba, vides, konkurences un 
valsts atbalsta politikā, tostarp izmantojot 
stabilu un visaptverošu kontroles sistēmu;

Or. en

Grozījums Nr. 74
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts – vii apakšpunkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

vii) piesardzības princips, princips, ka 
videi nodarīts kaitējums jālabo, pirmām 
kārtām novēršot tā cēloni, un “piesārņotājs 
maksā” princips;

vii) piesardzības princips, princips, ka 
videi nodarīts kaitējums jālabo, pirmām 
kārtām novēršot tā cēloni, un "piesārņotājs 
maksā" princips jāuzskata par sarunu 
pamatprincipu un pilnībā jāpiemēro;

Or. en

Grozījums Nr. 75
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts – viia apakšpunkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

viia) pušu saistībām saskaņā ar 
starptautiskajiem nolīgumiem cīņai pret 
klimata pārmaiņām, tostarp tiem, ar 
kuriem īsteno Apvienoto Nāciju 
Organizācijas vispārējās konvencijas par 
klimata pārmaiņām, jo īpaši saskaņā ar 
Parīzes nolīgumu, vajadzētu būt būtiskam 
gaidāmā nolīguma elementam;

Or. en

Grozījums Nr. 76
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts – x apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

x) pareizs līdzsvars starp tiesībām un 
pienākumiem, tostarp attiecīgā gadījumā 
proporcionāli finansiālie ieguldījumi;

x) pareizs līdzsvars starp tiesībām un 
pienākumiem, tostarp attiecīgā gadījumā 
proporcionāli finansiālie ieguldījumi vai 
sankcijas, kurām jābūt efektīvām, 
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samērīgām un atturošām, ar reālu un 
preventīvu iedarbību;

Or. en

Grozījums Nr. 77
Traian Băsescu

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts – xa apakšpunkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xa) garantēts iznākums, kas ir 
piemērots un taisnīgs visām dalībvalstīm 
un ir iedzīvotāju interesēs,

Or. ro

Grozījums Nr. 78
Dragoş Tudorache

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.a atgādina, cik svarīgi ir veicināt un 
aizsargāt tiesības uz privāto dzīvi un datu 
aizsardzību asociācijas nolīgumā, tostarp 
personas datu drošību, jo tā ir digitālās 
ekonomikas galvenais virzītājs; norāda, 
ka ES pieprasa pilnīgu atbilstību šiem 
principiem visos pašreizējos un 
turpmākajos tirdzniecības nolīgumos;

Or. en

Grozījums Nr. 79
Dragoş Tudorache

Rezolūcijas priekšlikums
4.b punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.b uzsver, ka jebkuram asociācijas 
nolīgumam starp ES un Apvienoto 
Karalisti ir pilnībā jāatbilst iepriekš 
minētajiem principiem, jāatbilst ES 
tiesību aktiem un tas ir jāpārrauga ES 
iestādēm;

Or. en

Grozījums Nr. 80
Dragoş Tudorache

Rezolūcijas priekšlikums
4.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.c atgādina, ka abu pušu parakstītā 
Politiskā deklarācija ir juridisks pamats 
sarunām, lai aizsargātu uz noteikumiem 
balstītu starptautisko kārtību, tiesiskumu 
un demokrātiju, godīgu tirdzniecību, 
darba ņēmēju tiesības, patērētāju un vides 
aizsardzību, kā arī cīņu pret jebkuru 
apdraudējumu mūsu kopējām vērtībām 
un interesēm; uzsver, ka to var panākt 
tikai ar savstarpēju uzticēšanos un 
sadarbību;

Or. en

Grozījums Nr. 81
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
3.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.b norāda uz būtiskajām atšķirībām 
starp abām Pusēm, tostarp attiecībā uz 
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apspriežamā teksta darbības jomu un 
juridisko struktūru; pauž dziļas bažas par 
Apvienotās Karalistes valdības ieceri 
ierobežot nākotnes partnerības darbības 
jomu un norāda, ka Apvienotās Karalistes 
priekšlikumi neatbilst tās saistībām, kas 
izriet no izstāšanās līguma un Politiskās 
deklarācijas; uzstāj, ka jebkuram 
nolīgumam par jaunām attiecībām starp 
ES un Apvienoto Karalisti jābūt 
saskaņotam un tas jāpielāgo abu pušu 
ģeogrāfiskajam tuvumam, no vienas 
puses, un abu pušu augstajam savstarpējo 
saistību līmenim ekonomikā, no otras 
puses; šajā sakarā noraida dažādu 
elementu "krējuma nosmelšanu" no 
dažādiem juridiskiem un tirdzniecības 
pamatnoteikumiem, kas piemērojami 
attiecībās starp ES un vairākām citām 
trešām valstīm; jo īpaši noraida tādu 
jautājumu izslēgšanu no nolīguma strīdu 
izšķiršanas mehānisma kā subsīdijas, 
konkurences politika, tirdzniecība un 
darbs, tirdzniecība un vide, kā arī nodokļu 
sistēma, un noraida arī priekšlikumu slēgt 
atsevišķus nolīgumus ar īpašiem 
pārvaldības mehānismiem tādās jomās kā 
tiesībaizsardzība un tiesu iestāžu 
sadarbība krimināllietās, sadarbība 
kodolenerģētikā vai politisko strīdu 
izšķiršanas mehānismi jomās, kas saistītas 
ar datu apmaiņu tiesībaizsardzības 
nolūkos, un operatīvā sadarbība starp 
tiesībaizsardzības iestādēm;

Or. en

Grozījums Nr. 82
Kati Piri, Christophe Hansen

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.a uzsver, ka ES galvenajam sarunu 
vedējam ir Parlamenta pilnīgs un 



PE652.491v01-00 40/137 AM\1206003LV.docx

LV

nelokāms atbalsts, kad viņš uzstāj, ka 
vienlīdzīgu konkurences apstākļu 
garantijas ir būtisks elements jebkurā 
nolīgumā ar Apvienoto Karalisti, jo no ES 
puses tas nav dogmatisms vai ideoloģija, 
bet gan priekšnoteikums, lai izveidotu 
vērienīgu un līdzsvarotu partnerību ar 
Apvienoto Karalisti un saglabātu iekšējā 
tirgus un ES uzņēmumu konkurētspēju, 
kā arī saglabātu un nākotnē attīstītu 
augsta līmeņa sociālo, vides un patērētāju 
aizsardzību;

Or. en

Grozījums Nr. 83
Kati Piri, Christophe Hansen

Rezolūcijas priekšlikums
4.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.b šajā saistībā pilnībā respektē 
Apvienotās Karalistes suverenitāti, kuru 
ES negrasās apdraudēt šajās sarunās; 
tomēr atgādina, ka Apvienotā Karaliste 
nekad nebūs vienlīdzīga ar citām trešām 
valstīm, jo tai ir bijušās ES dalībvalsts 
statuss, pašlaik pilnībā saskaņoti tiesību 
akti un liels tirdzniecības apjoms starp 
abām pusēm, kā arī ģeogrāfisks tuvums 
ES, un tas viss pamato nepieciešamību 
pēc stingriem un stabiliem līdzvērtīgas 
konkurences noteikumiem nolīgumā;

Or. en

Grozījums Nr. 84
Kati Piri, Christophe Hansen

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzsver, ka no ES skatpunkta 
sarunu mērķis izveidot jaunu partnerību 
ar Apvienoto Karalisti, kas būtu 
visaptveroša un aptvertu Politiskajā 
deklarācijā iezīmētās jomas: tirdzniecības 
un ekonomisko sadarbību, 
tiesībaizsardzības un tiesu iestāžu 
sadarbību krimināllietās, ārpolitiku, 
drošību un aizsardzību, kā arī tematiskās 
sadarbības jomas;

5. uzsver, ka ES ir jāturpina centieni 
un jāievēro uzņemtās saistības sarunās 
par nolīgumu, kā tā vienmēr ir norādījusi 
Politiskajā deklarācijā un sarunu 
mandātā, attiecībā uz šādām sarunu 
daļām: tirdzniecības un ekonomisko 
sadarbību, tiesībaizsardzības un tiesu 
iestāžu sadarbību krimināllietās, ārpolitiku, 
drošību un aizsardzību, kā arī tematiskās 
sadarbības jomas; tomēr uzsver, ka ES 
nepiekritīs vienoties par jebkuru cenu;

Or. en

Grozījums Nr. 85
Geert Bourgeois, Anna Fotyga

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzsver, ka no ES skatpunkta sarunu 
mērķis izveidot jaunu partnerību ar 
Apvienoto Karalisti, kas būtu visaptveroša 
un aptvertu Politiskajā deklarācijā 
iezīmētās jomas: tirdzniecības un 
ekonomisko sadarbību, tiesībaizsardzības 
un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās, 
ārpolitiku, drošību un aizsardzību, kā arī 
tematiskās sadarbības jomas;

5. uzsver, ka no ES skatpunkta sarunu 
mērķis izveidot jaunu partnerību ar 
Apvienoto Karalisti, kas būtu visaptveroša 
un aptvertu Politiskajā deklarācijā 
iezīmētās jomas: tirdzniecības un 
ekonomisko sadarbību, tiesībaizsardzības 
un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās, 
ārpolitiku, drošību un aizsardzību, kā arī 
tematiskās sadarbības jomas; aicina abas 
puses būt pragmatiskām un elastīgām;

Or. en

Grozījums Nr. 86
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzsver, ka no ES skatpunkta sarunu 
mērķis izveidot jaunu partnerību ar 
Apvienoto Karalisti, kas būtu visaptveroša 
un aptvertu Politiskajā deklarācijā 
iezīmētās jomas: tirdzniecības un 
ekonomisko sadarbību, tiesībaizsardzības 
un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās, 
ārpolitiku, drošību un aizsardzību, kā arī 
tematiskās sadarbības jomas;

5. uzsver, ka no ES skatpunkta sarunu 
mērķis izveidot jaunu partnerību ar 
Apvienoto Karalisti, kas būtu visaptveroša 
un aptvertu Politiskajā deklarācijā 
iezīmētās jomas: tirdzniecības un 
ekonomisko sadarbību, tiesībaizsardzības 
un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās, 
ārpolitiku, drošību un aizsardzību, kā arī 
tematiskās sadarbības jomas, piemēram, 
sadarbību ilgtspējīgas attīstības jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 87
Anna Fotyga, Geert Bourgeois, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Raffaele Fitto, 
Hermann Tertsch

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzsver, ka no ES skatpunkta 
sarunu mērķis izveidot jaunu partnerību ar 
Apvienoto Karalisti, kas būtu visaptveroša 
un aptvertu Politiskajā deklarācijā 
iezīmētās jomas: tirdzniecības un 
ekonomisko sadarbību, tiesībaizsardzības 
un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās, 
ārpolitiku, drošību un aizsardzību, kā arī 
tematiskās sadarbības jomas;

5. uzsver, ka sarunu mērķis ir izveidot 
jaunu, vērienīgu un visaptverošu 
partnerību ar Apvienoto Karalisti, kas 
aptvertu Politiskajā deklarācijā iezīmētās 
jomas: tirdzniecības un ekonomisko 
sadarbību, tiesībaizsardzības un tiesu 
iestāžu sadarbību krimināllietās, ārpolitiku, 
drošību un aizsardzību, terorisma 
apkarošanu, kiberdrošību un plašākas 
tematiskās sadarbības jomas;

Or. en

Grozījums Nr. 88
David McAllister

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts – 1. daļa (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums
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atgādina, ka pēc trim sarunu kārtām 
selektīvs progress ierobežotās jomās ES 
nav pieņemams; pauž nožēlu par 
Apvienotās Karalistes zemo vēriena līmeni 
un aicina panākt ievērojamu progresu 
visās jomās, tostarp attiecībā uz 
vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem, 
zivsaimniecību, iekšējo drošību un 
pārvaldību, kā norādīts Politiskajā 
deklarācijā; stingri iebilst tādu jomu 
selektīvu atlasīšanu, kas ir tikai 
Apvienotās Karalistes interesēs;

Or. en

Grozījums Nr. 89
David McAllister

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts – 1. apakšpunkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1) uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus, lai 
panāktu regulatīvo konverģenci saskaņā 
ar Politisko deklarāciju, kā arī pilnībā 
ievērot Politiskās deklarācijas principus, 
kuriem piekritusi Apvienotā Karaliste; 
atgādina, ka par turpmāko nolīgumu 
sarunām jānotiek godprātīgi, tādēļ tā 
pamatā jābūt Politiskajai deklarācijai, par 
kuru abpusēji vienojušās ES un 
Apvienotā Karaliste;

Or. en

Grozījums Nr. 90
David McAllister

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts – 2. apakšpunkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums
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2) atgādina, ka noteikumi par trešās 
valsts piekļuvi iekšējam tirgum ir noteikti 
sarunu mandātā, ko kopīgi pieņēmušas 27 
ES dalībvalstis, un šie nosacījumi ir 
atkarīgi no attiecīgās trešās valsts lieluma 
un ģeogrāfiskā tuvuma;

Or. en

Grozījums Nr. 91
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Svenja Hahn, Christophe 
Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola Danti, Klemen 
Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart Groothuis, Barry 
Andrews, Dita Charanzová

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a atgādina, ka bez līdzsvarota 
ilgtermiņa zivsaimniecības nolīguma, kas 
nodrošina savstarpēju piekļuvi ūdeņiem 
un resursiem, ievērojot zivsaimniecības 
un jūras ekosistēmu ilgtspējīgas 
apsaimniekošanas principu un nodrošinot 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus, 
nebūs ekonomiskās un tirdzniecības 
partnerības nolīguma;

Or. en

Grozījums Nr. 92
Liesje Schreinemacher, Nathalie Loiseau, Barry Andrews, Nicola Danti, Svenja Hahn, 
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Jérémy Decerle, 
Dita Charanzová, Urmas Paet, Malik Azmani, Bart Groothuis, Michal Šimečka, 
Bernard Guetta, Katalin Cseh, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Nicolae Ştefănuță

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a uzsver, cik svarīgi ir sasniegt 
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ievērojamu progresu vienlaikus visās 
tēmās, tostarp tajās, kurās ir panākts 
neliels vai nav panākts nekāds progress, 
piemēram, attiecībā uz vienlīdzīgiem 
konkurences apstākļiem, pārvaldību un 
tiesībaizsardzību, kā arī savlaicīgu 
zivsaimniecības nolīguma noslēgšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 93
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a atgādina, ka jebkurā turpmākā 
nolīgumā ir svarīgi kā būtisku elementu 
iekļaut garantijas par starptautisko 
klimata pārmaiņu saistību un jo īpaši 
Parīzes nolīguma ievērošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 94
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews, Dita Charanzová

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzsver, cik svarīgi ir neatkarīgi no 
sarunu iznākuma būt gataviem uz 
Apvienotās Karalistes izstāšanos no iekšējā 
tirgus un muitas savienības pārejas perioda 
beigās 2020. gada 31. decembrī; uzsver, ka 
sekas būs vēl būtiskākas, ja netiks panākta 
vienošanās; šajā sakarā atzinīgi vērtē 

6. uzsver, cik svarīgi ir neatkarīgi no 
sarunu iznākuma būt gataviem uz 
Apvienotās Karalistes izstāšanos no iekšējā 
tirgus un muitas savienības pārejas perioda 
beigās 2020. gada 31. decembrī; uzsver, ka 
sekas būs vēl būtiskākas, ja netiks panākta 
vienošanās; šajā sakarā atzinīgi vērtē 
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konkrētām nozarēm adresētos Komisijas 
gatavošanās norādījumus, kuru mērķis ir 
nodrošināt ES rūpniecības nozares 
gatavību nenovēršamajam satricinājumam, 
ko radīs Apvienotās Karalistes izstāšanās 
no vienotā tirgus;

konkrētām nozarēm adresētos Komisijas 
gatavošanās norādījumus, kuru mērķis ir 
nodrošināt ES rūpniecības nozares 
gatavību nenovēršamajam satricinājumam, 
ko radīs Apvienotās Karalistes izstāšanās 
no vienotā tirgus; mudina Eiropas 
Komisiju un dalībvalstis pastiprināt 
centienus pilnībā informēt Eiropas 
iedzīvotājus un uzņēmumus par risku, ka 
pārejas periods var beigties, pirms tiek 
panākta vienošanās, lai nodrošinātu un 
atbalstītu pienācīgu sagatavotību šādam 
neparedzētam, bet iespējamam 
iznākumam;

Or. en

Grozījums Nr. 95
Danuta Maria Hübner

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzsver, cik svarīgi ir neatkarīgi no 
sarunu iznākuma būt gataviem uz 
Apvienotās Karalistes izstāšanos no iekšējā 
tirgus un muitas savienības pārejas perioda 
beigās 2020. gada 31. decembrī; uzsver, ka 
sekas būs vēl būtiskākas, ja netiks panākta 
vienošanās; šajā sakarā atzinīgi vērtē 
konkrētām nozarēm adresētos Komisijas 
gatavošanās norādījumus, kuru mērķis ir 
nodrošināt ES rūpniecības nozares 
gatavību nenovēršamajam satricinājumam, 
ko radīs Apvienotās Karalistes izstāšanās 
no vienotā tirgus;

6. uzsver, cik svarīgi ir neatkarīgi no 
sarunu iznākuma būt gataviem uz 
Apvienotās Karalistes izstāšanos no iekšējā 
tirgus un muitas savienības pārejas perioda 
beigās 2020. gada 31. decembrī; uzsver, ka 
sekas būs vēl būtiskākas, ja netiks panākta 
vienošanās; šajā sakarā atzinīgi vērtē 
konkrētām nozarēm adresētos Komisijas 
gatavošanās norādījumus, kuru mērķis ir 
nodrošināt ES rūpniecības nozares 
gatavību nenovēršamajam satricinājumam, 
ko radīs Apvienotās Karalistes izstāšanās 
no vienotā tirgus; aicina dalībvalstis 
nodrošināt, ka uzņēmumi tiek pietiekami 
informēti un var veikt nepieciešamos 
sagatavošanās pasākumus, ja ES un 
Apvienotā Karaliste nenoslēdz nolīgumu 
pirms pārejas perioda beigām un 
nevienojas par pārejas perioda 
pagarināšanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 96
Angelika Winzig

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzsver, cik svarīgi ir neatkarīgi no 
sarunu iznākuma būt gataviem uz 
Apvienotās Karalistes izstāšanos no iekšējā 
tirgus un muitas savienības pārejas perioda 
beigās 2020. gada 31. decembrī; uzsver, ka 
sekas būs vēl būtiskākas, ja netiks panākta 
vienošanās; šajā sakarā atzinīgi vērtē 
konkrētām nozarēm adresētos Komisijas 
gatavošanās norādījumus, kuru mērķis ir 
nodrošināt ES rūpniecības nozares 
gatavību nenovēršamajam satricinājumam, 
ko radīs Apvienotās Karalistes izstāšanās 
no vienotā tirgus;

6. uzsver, cik svarīgi ir neatkarīgi no 
sarunu iznākuma būt gataviem uz 
Apvienotās Karalistes izstāšanos no iekšējā 
tirgus un muitas savienības pārejas perioda 
beigās; uzsver, ka sekas būs vēl būtiskākas, 
ja netiks panākta vienošanās; šajā sakarā 
atzinīgi vērtē konkrētām nozarēm adresētos 
Komisijas gatavošanās norādījumus, kuru 
mērķis ir nodrošināt ES rūpniecības 
nozares gatavību nenovēršamajam 
satricinājumam, ko radīs Apvienotās 
Karalistes izstāšanās no vienotā tirgus; 
uzsver, ka ES uzņēmumiem ir ārkārtīgi 
svarīgi, lai Eiropas Komisija biežāk 
atjauninātu informāciju par sagatavotības 
paziņojumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 97
Kati Piri, Christophe Hansen

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzsver, cik svarīgi ir neatkarīgi no 
sarunu iznākuma būt gataviem uz 
Apvienotās Karalistes izstāšanos no 
iekšējā tirgus un muitas savienības pārejas 
perioda beigās 2020. gada 31. decembrī; 
uzsver, ka sekas būs vēl būtiskākas, ja 
netiks panākta vienošanās; šajā sakarā 
atzinīgi vērtē konkrētām nozarēm adresētos 
Komisijas gatavošanās norādījumus, kuru 
mērķis ir nodrošināt ES rūpniecības 

6. uzsver ES gatavību, ka neatkarīgi 
no sarunu iznākuma Apvienotā Karaliste 
izstāsies no iekšējā tirgus un muitas 
savienības pārejas perioda beigās 2020. 
gada 31. decembrī; uzsver, ka sekas būs vēl 
būtiskākas, ja netiks panākta vienošanās, 
tomēr ES ir gatava jebkuram scenārijam; 
šajā sakarā atzinīgi vērtē konkrētām 
nozarēm adresētos Komisijas gatavošanās 
norādījumus, kuru mērķis ir nodrošināt ES 
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nozares gatavību nenovēršamajam 
satricinājumam, ko radīs Apvienotās 
Karalistes izstāšanās no vienotā tirgus;

rūpniecības nozares gatavību 
nenovēršamajam satricinājumam, ko radīs 
Apvienotās Karalistes izstāšanās no 
vienotā tirgus;

Or. en

Grozījums Nr. 98
Daniel Caspary

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzsver, cik svarīgi ir neatkarīgi no 
sarunu iznākuma būt gataviem uz 
Apvienotās Karalistes izstāšanos no iekšējā 
tirgus un muitas savienības pārejas perioda 
beigās 2020. gada 31. decembrī; uzsver, ka 
sekas būs vēl būtiskākas, ja netiks panākta 
vienošanās; šajā sakarā atzinīgi vērtē 
konkrētām nozarēm adresētos Komisijas 
gatavošanās norādījumus, kuru mērķis ir 
nodrošināt ES rūpniecības nozares 
gatavību nenovēršamajam satricinājumam, 
ko radīs Apvienotās Karalistes izstāšanās 
no vienotā tirgus;

6. uzsver, cik svarīgi ir neatkarīgi no 
sarunu iznākuma būt pilnībā sagatavotiem 
uz Apvienotās Karalistes izstāšanos no 
iekšējā tirgus un muitas savienības pārejas 
perioda beigās 2020. gada 31. decembrī; 
uzsver, ka sekas būs vēl būtiskākas, ja 
netiks panākta vienošanās; šajā sakarā 
atzinīgi vērtē konkrētām nozarēm adresētos 
Komisijas gatavošanās norādījumus, kuru 
mērķis ir nodrošināt ES rūpniecības 
nozares gatavību nenovēršamajam 
satricinājumam, ko radīs Apvienotās 
Karalistes izstāšanās no vienotā tirgus;

Or. en

Grozījums Nr. 99
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Anna Bonfrisco, 
Susanna Ceccardi

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzsver, cik svarīgi ir neatkarīgi no 
sarunu iznākuma būt gataviem uz 
Apvienotās Karalistes izstāšanos no iekšējā 
tirgus un muitas savienības pārejas perioda 
beigās 2020. gada 31. decembrī; uzsver, ka 

6. uzsver, cik svarīgi ir neatkarīgi no 
sarunu iznākuma būt gataviem uz 
Apvienotās Karalistes izstāšanos no iekšējā 
tirgus un muitas savienības pārejas perioda 
beigās 2020. gada 31. decembrī; uzsver, ka 
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sekas būs vēl būtiskākas, ja netiks panākta 
vienošanās; šajā sakarā atzinīgi vērtē 
konkrētām nozarēm adresētos Komisijas 
gatavošanās norādījumus, kuru mērķis ir 
nodrošināt ES rūpniecības nozares 
gatavību nenovēršamajam satricinājumam, 
ko radīs Apvienotās Karalistes izstāšanās 
no vienotā tirgus;

sekas būs vēl būtiskākas, ja netiks panākta 
vienošanās; šajā sakarā ņem vērā 
konkrētām nozarēm adresētos Komisijas 
gatavošanās norādījumus, kuru mērķis ir 
nodrošināt ES rūpniecības nozares 
gatavību iespējamajam satricinājumam, ko 
varētu radīt Apvienotās Karalistes 
izstāšanās no vienotā tirgus;

Or. fr

Grozījums Nr. 100
Anna Fotyga, Geert Bourgeois, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Raffaele Fitto, 
Hermann Tertsch

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzsver, cik svarīgi ir neatkarīgi no 
sarunu iznākuma būt gataviem uz 
Apvienotās Karalistes izstāšanos no iekšējā 
tirgus un muitas savienības pārejas perioda 
beigās 2020. gada 31. decembrī; uzsver, ka 
sekas būs vēl būtiskākas, ja netiks panākta 
vienošanās; šajā sakarā atzinīgi vērtē 
konkrētām nozarēm adresētos Komisijas 
gatavošanās norādījumus, kuru mērķis ir 
nodrošināt ES rūpniecības nozares 
gatavību nenovēršamajam satricinājumam, 
ko radīs Apvienotās Karalistes izstāšanās 
no vienotā tirgus;

6. uzsver, cik svarīgi ir neatkarīgi no 
sarunu iznākuma būt gataviem uz 
Apvienotās Karalistes izstāšanos no iekšējā 
tirgus un muitas savienības pārejas perioda 
beigās; uzsver, ka sekas būs vēl būtiskākas, 
ja netiks panākta vienošanās; šajā sakarā 
atzinīgi vērtē konkrētām nozarēm adresētos 
Komisijas gatavošanās norādījumus, kuru 
mērķis ir nodrošināt ES rūpniecības 
nozares gatavību nenovēršamajam 
satricinājumam, ko radīs Apvienotās 
Karalistes izstāšanās no vienotā tirgus;

Or. en

Grozījums Nr. 101
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Rezolūcijas priekšlikums
6.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.a aicina nodrošināt un apņemties 
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saglabāt ES pilsoņu, kas dzīvo 
Apvienotajā Karalistē, un Apvienotās 
Karalistes pilsoņu, kas dzīvo ES, tiesības, 
proti, uzturēšanās tiesības, tiesības uz 
vienlīdzīgu attieksmi, tiesības piekļūt 
valsts veselības aprūpes un izglītības 
pakalpojumiem; tiesības uz ģimenes 
locekļu pārvietošanos, tiesības uz 
mobilitāti, tiesības balsot un kandidēt 
pašvaldību vēlēšanās, tiesības uz sociālā 
nodrošinājuma pabalstu pārvedamību un 
tiesības uz akadēmiskās un profesionālās 
kvalifikācijas savstarpēju atzīšanu; aicina 
abas puses izveidot mehānismus, lai 
uzraudzītu pārmaiņas un grūtības, ar 
kurām var saskarties Apvienotajā 
Karalistē dzīvojošie Eiropas pilsoņi un ES 
dzīvojošie Apvienotās Karalistes pilsoņi, 
lai apzinātu juridiskās nenoteiktības 
situācijas un tās risinātu;

Or. en

Grozījums Nr. 102
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
6.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.a pauž nožēlu par nepietiekamajiem 
Apvienotās Karalistes un ES-27 
dalībvalstu centieniem uzlabot iedzīvotāju 
informētību par Apvienotās Karalistes 
izstāšanās no ES sekām un uzsākt vai 
izvērst mērķtiecīgas informācijas 
kampaņas, lai informētu visus 
iedzīvotājus, uz kuriem attiecas izstāšanās 
līgums, par viņu tiesībām un iespējamām 
statusa izmaiņām, tostarp par sociālā 
nodrošinājuma sistēmu koordinācijas 
noteikumu piemērošanu; atgādina, ka 
iedzīvotāji, kurus skar Apvienotās 
Karalistes izstāšanās, paļaujas uz 
savlaicīgu un ticamu informāciju par viņu 
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tiesībām un statusu, un mudina gan ES-
27 valstis, gan Apvienoto Karalisti noteikt 
šo jautājumu par prioritāru;

Or. en

Grozījums Nr. 103
Attila Ara-Kovács

Rezolūcijas priekšlikums
6.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.a uzsver, ka visiem turpmākiem 
mobilitātes pasākumiem jābūt 
nediskriminējošiem un pilnībā 
savstarpīgiem; uzskata, ka gan ES, gan 
Apvienotās Karalistes pilsoņu un viņu 
ģimenes locekļu tiesību saglabāšanai, jo 
īpaši attiecībā uz personu un darba 
ņēmēju pārvietošanos, jābūt gaidāmā 
starptautiskā nolīguma starp ES un 
Apvienoto Karalisti stūrakmenim;

Or. en

Grozījums Nr. 104
Nacho Sánchez Amor, Inma Rodríguez-Piñero, Javi López, Javier Moreno Sánchez

Rezolūcijas priekšlikums
6.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.a atkārtoti pauž atbalstu sarunu 
norādēm, kurās noteikts, ka Gibraltārs 
netiks iekļauts to nolīgumu teritoriālajā 
darbības jomā, kuri jānoslēdz starp ES un 
Apvienoto Karalisti, un ka jebkuram 
atsevišķam nolīgumam būs nepieciešama 
iepriekšēja Spānijas Karalistes 
piekrišana;

Or. en
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Grozījums Nr. 105
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Urmas Paet, Svenja Hahn, Christophe 
Grudler, José Ramón Bauzá Díaz, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola Danti, 
Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews, Dita Charanzová

Rezolūcijas priekšlikums
1.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.a atgādina par sarunu norādēm, 
kurās noteikts, ka Gibraltārs netiks 
iekļauts tā nolīguma teritoriālajā darbības 
jomā, kas jānoslēdz starp ES un 
Apvienoto Karalisti, un ka jebkuram 
atsevišķam nolīgumam būs nepieciešama 
iepriekšēja Spānijas Karalistes 
piekrišana;

Or. en

Grozījums Nr. 106
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Rezolūcijas priekšlikums
6.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.b atbalsta sarunu norādes, kurās 
noteikts, ka Gibraltārs netiks iekļauts to 
nolīgumu teritoriālajā darbības jomā, kas 
jānoslēdz starp ES un Apvienoto Karalisti, 
un ka jebkuram atsevišķam nolīgumam 
būs nepieciešama iepriekšēja Spānijas 
Karalistes piekrišana;

Or. en

Grozījums Nr. 107
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar



AM\1206003LV.docx 53/137 PE652.491v01-00

LV

Rezolūcijas priekšlikums
8.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a atkārtoti uzsver Eiropas 
Parlamenta 2020. gada 12. februārī 
ierosināto sarunu mandātu1a, atbalstot 
sarunu norādes, kurās noteikts, ka 
Gibraltārs netiks iekļauts to nolīgumu 
teritoriālajā darbības jomā, kuri jānoslēdz 
starp ES un Apvienoto Karalisti, un ka 
jebkuram atsevišķam nolīgumam būs 
nepieciešama iepriekšēja Spānijas 
Karalistes piekrišana;
_________________
1a OV L 29, 31.1.2020., 7. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 108
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Rezolūcijas priekšlikums
9.d punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.d uzsver, cik svarīgi ir īstenot 
Protokola par Gibraltāru noteikumus par 
pārrobežu darba ņēmējiem, nodokļiem, 
vidi un zivsaimniecību; aicina Spānijas 
un Lielbritānijas valdību nodrošināt 
vajadzīgās sadarbības izveidi šo 
jautājumu risināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 109
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Rezolūcijas priekšlikums
31.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31.a atgādina, ka pilnībā jāievēro un 
jāīsteno iedzīvotāju tiesības, kuras gan 
ES, gan Apvienotās Karalistes pilsoņiem 
garantē izstāšanās līgums, un šajā 
saistībā uzsver Gibraltāra situāciju, kur ir 
jāgarantē iedzīvotāju un īpaši to darba 
ņēmēju tiesības, kuri pārvietojas no abām 
pusēm, līdz Spānijas un Apvienotās 
Karalistes domstarpības par teritorijas 
suverenitāti tiek atrisinātas, ņemot vērā 
attiecīgās Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Ģenerālās asamblejas rezolūcijas un 
lēmumus, kurus atbalstīja Eiropas 
Parlaments un Eiropadome;

Or. en

Grozījums Nr. 110
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Antonio López-Istúriz White, José Manuel 
García-Margallo y Marfil, Javier Zarzalejos, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Rezolūcijas priekšlikums
31.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31.a atbalsta sarunu norādes, kurās 
noteikts, ka Gibraltārs netiks iekļauts 
starp Eiropas Savienību un Apvienoto 
Karalisti noslēgto nolīgumu teritoriālajā 
darbības jomā un ka jebkuram atsevišķam 
nolīgumam būs vajadzīga iepriekšēja 
Spānijas Karalistes piekrišana;

Or. es

Grozījums Nr. 111
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin

Rezolūcijas priekšlikums
6.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.a ņemot vērā Covid-19 pandēmiju, 
aicina pagarināt pārejas periodu saskaņā 
ar 132. pantu, lai mazinātu risku, ka 
vienošanās netiks panākta;

Or. en

Grozījums Nr. 112
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
6.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.b atgādina, ka izstāšanās līguma 
184. pantā ir noteikts, ka Savienība un 
Apvienotā Karaliste, godprātīgi un pilnībā 
ievērojot attiecīgos tiesību aktus, dara visu 
iespējamo, lai veiktu nepieciešamos 
pasākumus, paātrinot sarunas par 
nolīgumiem, kas regulē turpmākās 
attiecības; ar bažām norāda, ka šajā 
sarunu posmā joprojām pastāv būtiskas 
atšķirības starp abām pusēm, tostarp 
attiecībā uz apspriežamā nolīguma 
piemērošanas jomu un juridisko 
struktūru; šajā saistībā pauž nožēlu par 
Apvienotās Karalistes nevēlēšanos izskatīt 
daudzus kritiski svarīgus jautājumus; 
turklāt pauž bažas par Covid-19 
pandēmijas negatīvo ietekmi uz laika 
grafiku, kas plānots sarunu pabeigšanai 
par visaptverošu nākotnes partnerību 
pirms pārejas perioda beigām 2020. gada 
31. decembrī; brīdina, ka šie faktori 
palielina vienošanās nepanākšanas 
scenārija iespējamību, kurā vienošanās 
par visaptverošu nākotnes partnerību, kas 
nodrošina vienmērīgu pāreju, un par 
visiem nepieciešamajiem 
institucionālajiem pasākumiem 
neesamība radīs jaunus ekonomiskus 
zaudējumus papildus Covid-19 krīzei; šajā 
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kontekstā atkārtoti uzsver iespēju, kas 
Apvienotajai komitejai paredzēta 
izstāšanās līguma 132. pantā, proti, 
pieņemt lēmumu par pārejas perioda 
pagarināšanu pēc 2020. gada 31. 
decembra; atgādina, ka šāds lēmums par 
pārejas perioda pagarināšanu jāpieņem 
līdz 2020. gada 1. jūlijam;

Or. en

Grozījums Nr. 113
Attila Ara-Kovács

Rezolūcijas priekšlikums
6.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.b jo īpaši uzskata, ka Apvienotās 
Karalistes dalība tādās pārrobežu, 
kultūras, attīstības, izglītības un 
pētniecības programmās kā Erasmus+, 
Radošā Eiropa, Apvārsnis, Eiropas 
Pētniecības padome, LIFE programma, 
TEN-T, EISI, SES, Interreg, tādās 
kopīgās tehnoloģiju ierosmēs kā Clean 
Sky I un II, SESAR, ERIC, Galileo, 
Copernicus, Eiropas Ģeostacionārā 
navigācijas pārklājuma dienests 
(EGNOS) un Zemei tuvo kosmisko 
objektu novērošanas un uzraudzības 
(SST) atbalsta sistēma, kā arī publiskā un 
privātā sektora partnerības, ir svarīga; 
tāpēc mudina Apvienoto Karalisti 
piedalīties ES programmās, vienlaikus 
ievērojot visus attiecīgos noteikumus un 
mehānismus, kā arī dalības nosacījumus 
kā trešai valstij;

Or. en

Grozījums Nr. 114
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
Verts/ALE grupas vārdā
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Rezolūcijas priekšlikums
6.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.c atgādina, ka nopietni veselības 
apdraudējumi, piemēram, tādi, kas saistīti 
ar infekcijas slimību uzliesmojumiem, 
pandēmijām vai citiem vides faktoriem, 
pārsniedz valstu robežas; tāpēc aicina 
abas puses ilgtermiņā sadarboties, lai 
novērstu, atklātu, sagatavotos un reaģētu 
uz jau pastāvošiem un jauniem draudiem 
veselības drošībai; šajā saistībā aicina 
turpināt sadarbību starp ES un Apvienoto 
Karalisti, lai efektīvi apkarotu Covid-19 
pandēmiju; uzsver, cik svarīgi ir novērst 
zāļu un medicīnisko ierīču trūkumu; 
mudina valstu iestādes un ieinteresētās 
personas nodrošināt, lai līdz pārejas 
perioda beigām tiktu pabeigts valstī 
atļauto zāļu sadales process; uzskata, ka 
ir svarīgi, lai Apvienotā Karaliste un ES 
saglabātu koordinētu Eiropas mēroga 
pieeju tādās jomās kā gatavība ārkārtas 
situācijām, riska novērtēšana, pārvaldība 
un paziņošana, jaunu antibakteriālo 
līdzekļu, vakcīnu un citu zāļu izstrāde; 
uzskata, ka gadījumā, ja kāda no pusēm 
neveic atbilstošus pasākumus, lai novērstu 
draudus veselībai, otra puse var pieņemt 
vienpusējus pasākumus sabiedrības 
veselības aizsardzībai;

Or. en

Grozījums Nr. 115
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
6.d punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.d uzsver, ka ir svarīgi pastiprināt 
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sagatavotības un ārkārtas situāciju 
pasākumus pietiekami ilgi pirms pārejas 
perioda, it īpaši gadījumā, ja sarunas 
nonāk strupceļā; uzsver, ka šādiem 
ārkārtas pasākumiem jābūt īslaicīgiem un 
vienpusējiem;

Or. en

Grozījums Nr. 116
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
6.e punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.e jo īpaši aicina veikt mērķtiecīgas 
darbības, lai pacientiem nodrošinātu 
pastāvīgu un ātru pieejamību drošām 
zālēm un medicīniskām ierīcēm; uzskata, 
ka, lai nodrošinātu pacientu drošību, ES 
un Apvienotajai Karalistei būtu jāstrādā 
pie profesionālo kvalifikāciju savstarpējās 
atzīšanas, lai nodrošinātu medicīnas un 
veselības aprūpes speciālistu mobilitāti; 
uzsver nepieciešamību pienācīgi finansēt 
sagatavotības pasākumus un dot 
priekšroku veselības un drošības 
aspektiem, jo īpaši attiecībā uz zālēm un 
medicīniskām ierīcēm;

Or. en

Grozījums Nr. 117
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
6.f punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.f uzsver nepieciešamību topošajā 
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nolīgumā iekļaut atsevišķu SKT klauzulu, 
lai abas puses apņemtos sadarboties cīņā 
pret nesodāmību un starptautiskā 
tiesiskuma veicināšanā; abām pusēm tajā 
vēlreiz jāapliecina savs atbalsts 
Starptautiskajai Krimināltiesai un tās 
darbam, jāvienojas sadarboties, lai 
veicinātu Romas statūtu un ar tiem 
saistīto instrumentu universālumu un 
integritāti, un jāvienojas stiprināt dialogu 
un sadarbību ar SKT un tās darbu;

Or. en

Grozījums Nr. 118
Kati Piri, Christophe Hansen

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. atgādina, ka instruments, ar ko 
īsteno Apvienotās Karalistes izstāšanās 
kārtību, ir izstāšanās līgums, un ka 
vienīgais ES un Apvienotās Karalistes 
Apvienotās komitejas nolūks ir pārraudzīt 
šā līguma piemērošanu; atgādina, ka 
izstāšanās līguma reāla īstenošana ir 
nozīmīgs Apvienotās Karalistes labas 
gribas apliecinājums sarunās, un atgādina, 
ka sarunu iznākums ir ar to saistīts;

7. atgādina, ka instruments, ar ko 
īsteno Apvienotās Karalistes izstāšanās 
kārtību, ir izstāšanās līgums, un ka 
vienīgais ES un Apvienotās Karalistes 
Apvienotās komitejas nolūks ir pārraudzīt 
šā līguma piemērošanu; atgādina, ka 
izstāšanās līguma reāla īstenošana ir 
priekšnoteikums nolīguma ar Apvienoto 
Karalisti sekmīgai noslēgšanai un 
Apvienotās Karalistes labas gribas 
apliecinājums sarunās; atgādina, ka jūtams 
progress, sagatavojoties izstāšanās līguma 
īstenošanai, ir jāredz pēc iespējas ātrāk, 
lai varētu izmantot informētas piekrišanas 
procedūru, un to nedrīkst atstāt uz pašām 
pārejas perioda beigām;

Or. en

Grozījums Nr. 119
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Svenja Hahn, Christophe 
Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola Danti, Klemen 
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Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart Groothuis, Barry 
Andrews, Dita Charanzová

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. atgādina, ka instruments, ar ko 
īsteno Apvienotās Karalistes izstāšanās 
kārtību, ir izstāšanās līgums, un ka 
vienīgais ES un Apvienotās Karalistes 
Apvienotās komitejas nolūks ir pārraudzīt 
šā līguma piemērošanu; atgādina, ka 
izstāšanās līguma reāla īstenošana ir 
nozīmīgs Apvienotās Karalistes labas 
gribas apliecinājums sarunās, un atgādina, 
ka sarunu iznākums ir ar to saistīts;

7. atgādina, ka instruments, ar ko 
īsteno Apvienotās Karalistes izstāšanās 
kārtību, ir izstāšanās līgums, ka uz to 
neattiecas nekāda veida atkārtotas 
sarunas par tā noteikumiem un ka 
vienīgais ES un Apvienotās Karalistes 
Apvienotās komitejas nolūks ir pārraudzīt 
šā līguma piemērošanu; atgādina, ka 
izstāšanās līguma reāla īstenošana ir 
nozīmīgs Apvienotās Karalistes labas 
gribas apliecinājums sarunās, un atgādina, 
ka sarunu par turpmākajām attiecībām 
iznākums ir jāsaista ar izstāšanās līguma 
īstenošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 120
Danuta Maria Hübner

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. atgādina, ka instruments, ar ko 
īsteno Apvienotās Karalistes izstāšanās 
kārtību, ir izstāšanās līgums, un ka 
vienīgais ES un Apvienotās Karalistes 
Apvienotās komitejas nolūks ir pārraudzīt 
šā līguma piemērošanu; atgādina, ka 
izstāšanās līguma reāla īstenošana ir 
nozīmīgs Apvienotās Karalistes labas 
gribas apliecinājums sarunās, un atgādina, 
ka sarunu iznākums ir ar to saistīts;

7. atgādina, ka juridiski saistošs 
instruments, ar ko īsteno Apvienotās 
Karalistes regulētas izstāšanās kārtību, ir 
izstāšanās līgums, un ka vienīgais ES un 
Apvienotās Karalistes Apvienotās 
komitejas nolūks ir pārraudzīt šā līguma 
piemērošanu; atgādina, ka izstāšanās 
līguma reāla īstenošana ir nozīmīga; 
uzskata, ka tā īstenošana ir Apvienotās 
Karalistes labas gribas apliecinājums 
sarunās, un atgādina, ka sarunu iznākums ir 
ar to saistīts;

Or. en
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Grozījums Nr. 121
Nacho Sánchez Amor, Inma Rodríguez-Piñero, Javi López, Javier Moreno Sánchez

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. atgādina, ka instruments, ar ko 
īsteno Apvienotās Karalistes izstāšanās 
kārtību, ir izstāšanās līgums, un ka 
vienīgais ES un Apvienotās Karalistes 
Apvienotās komitejas nolūks ir pārraudzīt 
šā līguma piemērošanu; atgādina, ka 
izstāšanās līguma reāla īstenošana ir 
nozīmīgs Apvienotās Karalistes labas 
gribas apliecinājums sarunās, un atgādina, 
ka sarunu iznākums ir ar to saistīts;

7. atgādina, ka instruments, ar ko 
īsteno Apvienotās Karalistes izstāšanās 
kārtību, ir izstāšanās līgums, un ka viens 
no galvenajiem ES un Apvienotās 
Karalistes Apvienotās komitejas nolūkiem 
ir pārraudzīt šā līguma piemērošanu; 
atgādina, ka izstāšanās līguma reāla 
īstenošana ir nozīmīgs Apvienotās 
Karalistes labas gribas apliecinājums, ko tā 
apņēmusies izdarīt sarunās, un atgādina, 
ka sarunu iznākums ir ar to saistīts;

Or. en

Grozījums Nr. 122
Paulo Rangel

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. atgādina, ka instruments, ar ko 
īsteno Apvienotās Karalistes izstāšanās 
kārtību, ir izstāšanās līgums, un ka 
vienīgais ES un Apvienotās Karalistes 
Apvienotās komitejas nolūks ir pārraudzīt 
šā līguma piemērošanu; atgādina, ka 
izstāšanās līguma reāla īstenošana ir 
nozīmīgs Apvienotās Karalistes labas 
gribas apliecinājums sarunās, un atgādina, 
ka sarunu iznākums ir ar to saistīts;

7. atgādina, ka instruments, ar ko 
īsteno Apvienotās Karalistes izstāšanās 
kārtību, ir izstāšanās līgums, un ka 
vienīgais ES un Apvienotās Karalistes 
Apvienotās komitejas nolūks ir pārraudzīt 
šā līguma piemērošanu; atgādina, ka 
izstāšanās līguma reāla īstenošana ir 
nozīmīgs pušu labas gribas apliecinājums 
sarunās, un atgādina, ka sarunu iznākums ir 
ar to saistīts;

Or. pt
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Grozījums Nr. 123
Anna Fotyga, Geert Bourgeois, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Raffaele Fitto, 
Hermann Tertsch

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. atgādina, ka instruments, ar ko 
īsteno Apvienotās Karalistes izstāšanās 
kārtību, ir izstāšanās līgums, un ka 
vienīgais ES un Apvienotās Karalistes 
Apvienotās komitejas nolūks ir pārraudzīt 
šā līguma piemērošanu; atgādina, ka 
izstāšanās līguma reāla īstenošana ir 
nozīmīgs Apvienotās Karalistes labas 
gribas apliecinājums sarunās, un 
atgādina, ka sarunu iznākums ir ar to 
saistīts;

7. atgādina, ka instruments, ar ko 
īsteno Apvienotās Karalistes izstāšanās no 
ES kārtību, ir izstāšanās līgums, un ka ES 
un Apvienotās Karalistes Apvienotās 
komitejas nolūks saskaņā ar izstāšanās 
līgumu ir pārraudzīt šā līguma īstenošanu, 
piemērošanu un interpretāciju; atgādina, 
ka izstāšanās līguma reāla īstenošana ir 
svarīgs pārbaudījums abu nolīguma pušu 
savstarpējai uzticībai;

Or. en

Grozījums Nr. 124
David McAllister

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts – 1. daļa (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

aicina veikt nepieciešamos pasākumus, lai 
pareizi īstenotu izstāšanās līgumu, kuru 
parakstījušas abas puses, kā būtisku 
uzticības un labas gribas signālu, kas 
pavērs ceļu ES un Apvienotās Karalistes 
konstruktīvām turpmākajām attiecībām;

Or. en

Grozījums Nr. 125
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.a uzsver, ka nekāda vienošanās 
nebūs iespējama, ja sarunu dalībnieki 
neievēros to, kas noteikts saskaņā ar 
izstāšanās līguma otro daļu, proti, 
visaptverošas un savstarpējas pieejas 
pieņemšanu, lai pilnībā aizsargātu to ES-
27 valstu pilsoņu tiesības, kuri dzīvo 
Apvienotajā Karalistē, un to Apvienotās 
Karalistes pilsoņu tiesības, kuri dzīvo ES-
27 valstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 126
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzstāj, ka ir nepieciešamas stabilas 
garantijas tam, ka Apvienotā Karaliste 
līdz pārejas perioda beigām reāli un 
pilnībā īstenos izstāšanās līgumu; uzsver, 
ka tā īstenošanas uzraudzībai vajadzētu būt 
neatņemamai daļai darbā pie turpmākajām 
attiecībām;

8. uzsver, ka izstāšanās līguma, 
tostarp Protokola par Īriju/Ziemeļīriju, 
pilnīga īstenošana, ir būtisks 
priekšnosacījums un pamatelements, lai 
nodrošinātu uzticēšanos, kas vajadzīga 
veiksmīgai turpmākajai partnerībai starp 
ES un Apvienoto Karalisti, lai novērstu 
nesaskaņas un sniegtu juridisko 
noteiktību iedzīvotājiem un ekonomikas 
dalībniekiem; uzsver, ka tā īstenošanas 
uzraudzībai vajadzētu būt neatņemamai 
daļai darbā pie turpmākajām attiecībām;

Or. en

Grozījums Nr. 127
Danuta Maria Hübner

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzstāj, ka ir nepieciešamas stabilas 
garantijas tam, ka Apvienotā Karaliste līdz 
pārejas perioda beigām reāli un pilnībā 
īstenos izstāšanās līgumu; uzsver, ka tā 
īstenošanas uzraudzībai vajadzētu būt 
neatņemamai daļai darbā pie turpmākajām 
attiecībām;

8. uzstāj, ka ir nepieciešamas stabilas 
garantijas tam, ka Apvienotā Karaliste līdz 
pārejas perioda beigām un pēc tam reāli un 
pilnībā īstenos izstāšanās līgumu; uzsver, 
ka tā īstenošanas uzraudzībai vajadzētu būt 
neatņemamai daļai darbā pie turpmākajām 
attiecībām; atkārtoti uzsver, ka 
Parlaments turpinās rūpīgi uzraudzīt visu 
izstāšanās līguma noteikumu īstenošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 128
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews, Dita Charanzová

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzstāj, ka ir nepieciešamas stabilas 
garantijas tam, ka Apvienotā Karaliste 
līdz pārejas perioda beigām reāli un 
pilnībā īstenos izstāšanās līgumu; uzsver, 
ka tā īstenošanas uzraudzībai vajadzētu būt 
neatņemamai daļai darbā pie turpmākajām 
attiecībām;

8. uzstāj, ka Apvienotajai Karalistei ir 
reāli un pilnībā jāīsteno izstāšanās līgums 
līdz pārejas perioda beigām; uzsver, ka tā 
īstenošanas uzraudzībai vajadzētu būt 
neatņemamai daļai darbā pie turpmākajām 
attiecībām;

Or. en

Grozījums Nr. 129
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
8.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a atgādina, ka izstāšanās līgums 
paredz abpusēju aizsardzību Savienības 
pilsoņiem un Apvienotās Karalistes 
pilsoņiem, tostarp viņu ģimenes 
locekļiem; pieprasa, lai gan ES, gan 
Apvienotās Karalistes pilsoņi saņemtu 
visu nepieciešamo informāciju par viņu 
tiesībām un procedūrām, kas jāievēro, lai 
turpinātu dzīvot, strādāt un ceļot no savas 
dzīvesvietas valsts un uz to; atkārtoti 
uzsver, ka iedzīvotāju tiesības joprojām 
būs absolūta prioritāte, un aicina arī 
turpmāk nodrošināt šīs tiesības, kas 
garantētas izstāšanās līgumā, attiecībā 
gan uz ES, gan Apvienotās Karalistes 
pilsoņiem un viņu ģimenēm; atgādina par 
apņemšanos uzraudzīt to, kā ES-27 valstis 
īsteno izstāšanās līguma otro daļu, un 
atkārtoti uzsver, ka būtiska ir konsekventa 
un vispārēja pieeja, aizsargājot ES-27 
valstīs dzīvojošo Apvienotās Karalistes 
pilsoņu tiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 130
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews, Nicolae Ştefănuță, Dita Charanzová

Rezolūcijas priekšlikums
8.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.b pievērš īpašu uzmanību iedzīvotāju 
tiesību pilnīgai ievērošanai, kā noteikts 
izstāšanās līgumā; ir apņēmies 
nodrošināt, ka dalībvalstis pilnībā ievēro 
un aizsargā Eiropas Savienībā dzīvojošo 
Apvienotās Karalistes pilsoņu tiesības 
saskaņā ar izstāšanās līgumu; ir arī 
apņēmies stingri uzraudzīt, vai Apvienotā 
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Karaliste pilnībā ievēro un aizsargā to ES 
pilsoņu tiesības, kuri dzīvo šajā valstī, 
saskaņā ar izstāšanās līgumu;

Or. en

Grozījums Nr. 131
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews, Dita Charanzová

Rezolūcijas priekšlikums
8.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a uzstāj, ka Eiropas Parlaments ir 
pilnībā un nekavējoties jāinformē par 
visām Apvienotās komitejas 
organizētajām diskusijām un 
pieņemtajiem lēmumiem; šajā saistībā 
atgādina par pienākumiem, kas izriet no 
Padomes 2020. gada 30. janvāra Lēmuma 
(ES) 2020/135 par to, lai noslēgtu Līgumu 
par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas 
Apvienotās Karalistes izstāšanos no 
Eiropas Savienības un Eiropas 
Atomenerģijas kopienas, un jo īpaši no tā 
2. panta 3. punkta, kas paredz, ka 
Parlamentam ir jābūt spējīgam pilnībā 
izmantot savas institucionālās pilnvaras 
visā Apvienotās komitejas darbā;

Or. en

Grozījums Nr. 132
Danuta Maria Hübner

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums
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9.a prasa, lai Parlamentu pilnībā un 
nekavējoties informē par visām 
Apvienotās komitejas organizētajām 
diskusijām un pieņemtajiem lēmumiem, 
lai Parlaments varētu pilnībā izmantot 
savas institucionālās pilnvaras visā 
Apvienotās komitejas darbā saskaņā ar 
Padomes 2020. gada 30. janvāra Lēmumu 
(ES) 2020/135 un Eiropas Komisijas 
priekšsēdētājas solījumu, ka Komisija 
cieši iesaistīs Eiropas Parlamentu 
Apvienotās komitejas darbā un maksimāli 
ņems vērā Parlamenta viedokli;

Or. en

Grozījums Nr. 133
Traian Băsescu

Rezolūcijas priekšlikums
8.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a uzsver, cik būtiski ir pilnībā un 
pienācīgi īstenot visus noteikumus par 
iedzīvotāju tiesībām, tostarp attiecībā uz 
uzturēšanās tiesībām, tiesībām uz 
sociālajiem pabalstiem un veselības 
apdrošināšanas segumu un neaizsargātu 
ES iedzīvotāju tiesībām uz aizsardzību 
Apvienotajā Karalistē;

Or. ro

Grozījums Nr. 134
Liesje Schreinemacher, Nathalie Loiseau, Barry Andrews, Nicola Danti, Svenja Hahn, 
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Jérémy Decerle, 
Dita Charanzová, Urmas Paet, Malik Azmani, Bart Groothuis, Michal Šimečka, 
Bernard Guetta, Katalin Cseh, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Nicolae Ştefănuță

Rezolūcijas priekšlikums
8.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a uzstāj, ka Eiropas Parlaments ir 
regulāri jāinformē par izstāšanās līguma 
īstenošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 135
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews, Nicolae Ştefănuță, Dita Charanzová

Rezolūcijas priekšlikums
8.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.c ar bažām norāda, ka Covid-19 
pandēmijai ir nopietna ietekme uz 
Apvienotajā Karalistē dzīvojošo ES 
pilsoņu iespējām pieteikties ES pilsoņu 
uzturēšanās statusa nostiprināšanas 
shēmā, jo klientu apkalpošanas biroji ir 
slēgti Apvienotās Karalistes iestāžu 
lēmuma par to slēgšanu dēļ;

Or. en

Grozījums Nr. 136
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Barry Andrews

Rezolūcijas priekšlikums
8.d punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.d pauž bažas par ziņojumiem, ka ES 
pilsoņiem, kuriem ir nenostiprinātais 
statuss, Apvienotajā Karalistē tiek liegti 
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sociālie pabalsti birokrātisku šķēršļu dēļ; 
uzsver, ka šāda situācija ir uzskatāma par 
nepamatotu diskrimināciju un tai ir 
būtiskas sekas, it īpaši laikā, kad pastāv 
nopietna ekonomiskā un sociālā 
nenoteiktība;

Or. en

Grozījums Nr. 137
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. atgādina, ka saskaņā ar Protokolu 
par Īriju/Ziemeļīriju pēc pārejas perioda 
beigām Apvienotajai Karalistei, kad tā būs 
trešā valsts, būs pienākums īstenot 
Savienības Muitas kodeksa daļas, un tādēļ 
tai būs jāizveido vēl nepieredzētas 
struktūras vēl pirms pārejas perioda 
beigām, un līdz ar to būs pienācīgi jāapsver 
jautājums par pareizu īstenošanu un 
izpildes panākšanu; aicina Komisiju veikt 
efektīvas pārbaudes un kontroles; norāda, 
ka minētā protokola 5. pantā izmantotais 
termins “preces, kas pakļautas riskam, ka 
vēlāk tās varētu pārvietot uz Savienību” ir 
neskaidrs un ir atkarīgs no turpmākiem 
Apvienotās komitejas lēmumiem, uz 
kuriem neattiecas oficiālās Eiropas 
Parlamenta pārbaudes; prasa, lai to pilnībā 
informētu par minētā panta piemērošanu un 
visiem priekšlikumiem Apvienotās 
komitejas lēmumiem šajā sakarā;

9. atgādina, ka saskaņā ar Protokolu 
par Īriju/Ziemeļīriju, kas izstrādāts un 
pieņemts, lai nodrošinātu, ka Īrijas salā 
nav kontrolējamu robežu, vienlaikus 
aizsargājot vienotā tirgus integritāti, pēc 
pārejas perioda beigām Apvienotajai 
Karalistei, kad tā būs trešā valsts, būs 
pienākums īstenot Savienības Muitas 
kodeksa daļas, un tādēļ tai būs jāizveido 
vēl nepieredzētas struktūras vēl pirms 
pārejas perioda beigām, un līdz ar to būs 
pienācīgi jāapsver jautājums par pareizu 
īstenošanu un izpildes panākšanu; aicina 
Komisiju veikt efektīvas pārbaudes un 
kontroles; pauž bažas par atkārtoto 
Apvienotās Karalistes iestāžu atteikšanos 
atļaut atvērt Belfāstā pastāvīgu biroju ES 
ierēdņiem, lai uzraudzītu Protokola par 
Īriju/Ziemeļīriju pareizu īstenošanu; 
norāda, ka minētā protokola 5. pantā 
izmantotais termins "preces, kas pakļautas 
riskam, ka vēlāk tās varētu pārvietot uz 
Savienību" ir atkarīgs no turpmākiem 
Apvienotās komitejas lēmumiem, uz 
kuriem neattiecas oficiālās Eiropas 
Parlamenta pārbaudes; prasa, lai to pilnībā 
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informētu par minētā panta piemērošanu un 
visiem priekšlikumiem Apvienotās 
komitejas lēmumiem šajā sakarā;

Or. en

Grozījums Nr. 138
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. atgādina, ka saskaņā ar Protokolu 
par Īriju/Ziemeļīriju pēc pārejas perioda 
beigām Apvienotajai Karalistei, kad tā būs 
trešā valsts, būs pienākums īstenot 
Savienības Muitas kodeksa daļas, un tādēļ 
tai būs jāizveido vēl nepieredzētas 
struktūras vēl pirms pārejas perioda 
beigām, un līdz ar to būs pienācīgi jāapsver 
jautājums par pareizu īstenošanu un 
izpildes panākšanu; aicina Komisiju veikt 
efektīvas pārbaudes un kontroles; norāda, 
ka minētā protokola 5. pantā izmantotais 
termins “preces, kas pakļautas riskam, ka 
vēlāk tās varētu pārvietot uz Savienību” ir 
neskaidrs un ir atkarīgs no turpmākiem 
Apvienotās komitejas lēmumiem, uz 
kuriem neattiecas oficiālās Eiropas 
Parlamenta pārbaudes; prasa, lai to pilnībā 
informētu par minētā panta piemērošanu un 
visiem priekšlikumiem Apvienotās 
komitejas lēmumiem šajā sakarā;

9. atgādina, ka saskaņā ar Protokolu 
par Īriju/Ziemeļīriju pēc pārejas perioda 
beigām Apvienotajai Karalistei, kad tā būs 
trešā valsts, būs pienākums īstenot 
Savienības Muitas kodeksa daļas, un tādēļ 
tai būs jāizveido vēl nepieredzētas 
struktūras vēl pirms pārejas perioda 
beigām, un līdz ar to būs pienācīgi jāapsver 
jautājums par pareizu īstenošanu un 
izpildes panākšanu; aicina Komisiju veikt 
efektīvas pārbaudes un kontroles; norāda, 
ka minētā protokola 5. pantā izmantotais 
termins "preces, kas pakļautas riskam, ka 
vēlāk tās varētu pārvietot uz Savienību" ir 
neskaidrs un ir atkarīgs no turpmākiem 
Apvienotās komitejas lēmumiem, uz 
kuriem neattiecas oficiālās Eiropas 
Parlamenta pārbaudes; prasa, lai to pilnībā 
informētu par minētā panta piemērošanu un 
visiem priekšlikumiem Apvienotās 
komitejas lēmumiem šajā sakarā; pauž 
bažas par Apvienotās Karalistes valdības 
publiskajiem paziņojumiem, kas liecina 
par politiskās gribas trūkumu pilnībā 
izpildīt juridiskās saistības saskaņā ar 
izstāšanās līgumu, proti, attiecībā uz 
preču pārbaudēm Īrijas jūrā;

Or. en
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Grozījums Nr. 139
Nacho Sánchez Amor, Javi López

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. atgādina, ka saskaņā ar Protokolu 
par Īriju/Ziemeļīriju pēc pārejas perioda 
beigām Apvienotajai Karalistei, kad tā būs 
trešā valsts, būs pienākums īstenot 
Savienības Muitas kodeksa daļas, un tādēļ 
tai būs jāizveido vēl nepieredzētas 
struktūras vēl pirms pārejas perioda 
beigām, un līdz ar to būs pienācīgi jāapsver 
jautājums par pareizu īstenošanu un 
izpildes panākšanu; aicina Komisiju veikt 
efektīvas pārbaudes un kontroles; norāda, 
ka minētā protokola 5. pantā izmantotais 
termins “preces, kas pakļautas riskam, ka 
vēlāk tās varētu pārvietot uz Savienību” ir 
neskaidrs un ir atkarīgs no turpmākiem 
Apvienotās komitejas lēmumiem, uz 
kuriem neattiecas oficiālās Eiropas 
Parlamenta pārbaudes; prasa, lai to pilnībā 
informētu par minētā panta piemērošanu 
un visiem priekšlikumiem Apvienotās 
komitejas lēmumiem šajā sakarā;

9. atgādina, ka saskaņā ar Protokolu 
par Īriju/Ziemeļīriju pēc pārejas perioda 
beigām Apvienotajai Karalistei, kad tā būs 
trešā valsts, būs pienākums īstenot 
Savienības Muitas kodeksa daļas, un tādēļ 
tai būs jāizveido vēl nepieredzētas 
struktūras vēl pirms pārejas perioda 
beigām, un līdz ar to būs pienācīgi jāapsver 
jautājums par pareizu īstenošanu un 
izpildes panākšanu; aicina Komisiju veikt 
regulāras un efektīvas pārbaudes un 
kontroles; norāda, ka minētā protokola 5. 
pantā izmantotais termins "preces, kas 
pakļautas riskam, ka vēlāk tās varētu 
pārvietot uz Savienību" ir neskaidrs un ir 
atkarīgs no turpmākiem Apvienotās 
komitejas lēmumiem, uz kuriem neattiecas 
oficiālās Eiropas Parlamenta pārbaudes; 
prasa, lai to laikus un detalizēti informētu 
par visiem priekšlikumiem Apvienotās 
komitejas lēmumiem attiecībā uz šā panta 
piemērošanu, piemēram, par konkrētu 
kritēriju noteikšanu, lai preces varētu atzīt 
par "riskantām", vai par jebkura 
iepriekšēja lēmuma grozīšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 140
Dragoş Tudorache

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. atgādina, ka saskaņā ar Protokolu 
par Īriju/Ziemeļīriju pēc pārejas perioda 
beigām Apvienotajai Karalistei, kad tā būs 
trešā valsts, būs pienākums īstenot 

9. atgādina, ka saskaņā ar Protokolu 
par Īriju/Ziemeļīriju pēc pārejas perioda 
beigām Apvienotajai Karalistei, kad tā būs 
trešā valsts, būs pienākums īstenot 
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Savienības Muitas kodeksa daļas, un tādēļ 
tai būs jāizveido vēl nepieredzētas 
struktūras vēl pirms pārejas perioda 
beigām, un līdz ar to būs pienācīgi jāapsver 
jautājums par pareizu īstenošanu un 
izpildes panākšanu; aicina Komisiju veikt 
efektīvas pārbaudes un kontroles; norāda, 
ka minētā protokola 5. pantā izmantotais 
termins “preces, kas pakļautas riskam, ka 
vēlāk tās varētu pārvietot uz Savienību” ir 
neskaidrs un ir atkarīgs no turpmākiem 
Apvienotās komitejas lēmumiem, uz 
kuriem neattiecas oficiālās Eiropas 
Parlamenta pārbaudes; prasa, lai to pilnībā 
informētu par minētā panta piemērošanu un 
visiem priekšlikumiem Apvienotās 
komitejas lēmumiem šajā sakarā;

Savienības Muitas kodeksa daļas, un tādēļ 
tai būs jāizveido vēl nepieredzētas 
struktūras vēl pirms pārejas perioda 
beigām, un līdz ar to būs pienācīgi jāapsver 
jautājums par pareizu īstenošanu un 
izpildes panākšanu; aicina Komisiju veikt 
efektīvas pārbaudes un kontroles un 
regulāri ziņot Eiropas Parlamentam par 
situāciju robežkontroles jomā; norāda, ka 
minētā protokola 5. pantā izmantotais 
termins "preces, kas pakļautas riskam, ka 
vēlāk tās varētu pārvietot uz Savienību" ir 
neskaidrs un ir atkarīgs no turpmākiem 
Apvienotās komitejas lēmumiem, uz 
kuriem neattiecas oficiālās Eiropas 
Parlamenta pārbaudes; prasa, lai to pilnībā 
informētu par minētā panta piemērošanu un 
visiem priekšlikumiem Apvienotās 
komitejas lēmumiem šajā sakarā;

Or. en

Grozījums Nr. 141
Danuta Maria Hübner

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. atgādina, ka saskaņā ar Protokolu 
par Īriju/Ziemeļīriju pēc pārejas perioda 
beigām Apvienotajai Karalistei, kad tā būs 
trešā valsts, būs pienākums īstenot 
Savienības Muitas kodeksa daļas, un tādēļ 
tai būs jāizveido vēl nepieredzētas 
struktūras vēl pirms pārejas perioda 
beigām, un līdz ar to būs pienācīgi jāapsver 
jautājums par pareizu īstenošanu un 
izpildes panākšanu; aicina Komisiju veikt 
efektīvas pārbaudes un kontroles; norāda, 
ka minētā protokola 5. pantā izmantotais 
termins “preces, kas pakļautas riskam, ka 
vēlāk tās varētu pārvietot uz Savienību” ir 
neskaidrs un ir atkarīgs no turpmākiem 
Apvienotās komitejas lēmumiem, uz 
kuriem neattiecas oficiālās Eiropas 

9. atgādina, ka saskaņā ar Protokolu 
par Īriju/Ziemeļīriju pēc pārejas perioda 
beigām Apvienotajai Karalistei, kad tā būs 
trešā valsts, būs pienākums īstenot 
Savienības Muitas kodeksa daļas, un tādēļ 
tai būs jāizveido vēl nepieredzētas 
struktūras vēl pirms pārejas perioda 
beigām, un līdz ar to būs pienācīgi jāapsver 
jautājums par pareizu īstenošanu un 
izpildes panākšanu; aicina Komisiju veikt 
efektīvas pārbaudes un kontroles; norāda, 
ka minētā protokola 5. pantā izmantotais 
termins "preces, kas pakļautas riskam, ka 
vēlāk tās varētu pārvietot uz Savienību" ir 
neskaidrs un ir atkarīgs no turpmākiem 
Apvienotās komitejas lēmumiem; prasa, lai 
to pilnībā informētu par minētā panta 
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Parlamenta pārbaudes; prasa, lai to 
pilnībā informētu par minētā panta 
piemērošanu un visiem priekšlikumiem 
Apvienotās komitejas lēmumiem šajā 
sakarā;

piemērošanu un visiem priekšlikumiem 
Apvienotās komitejas lēmumiem šajā 
sakarā;

Or. en

Grozījums Nr. 142
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. atgādina, ka saskaņā ar Protokolu 
par Īriju/Ziemeļīriju pēc pārejas perioda 
beigām Apvienotajai Karalistei, kad tā būs 
trešā valsts, būs pienākums īstenot 
Savienības Muitas kodeksa daļas, un tādēļ 
tai būs jāizveido vēl nepieredzētas 
struktūras vēl pirms pārejas perioda 
beigām, un līdz ar to būs pienācīgi jāapsver 
jautājums par pareizu īstenošanu un 
izpildes panākšanu; aicina Komisiju veikt 
efektīvas pārbaudes un kontroles; norāda, 
ka minētā protokola 5. pantā izmantotais 
termins “preces, kas pakļautas riskam, ka 
vēlāk tās varētu pārvietot uz Savienību” ir 
neskaidrs un ir atkarīgs no turpmākiem 
Apvienotās komitejas lēmumiem, uz 
kuriem neattiecas oficiālās Eiropas 
Parlamenta pārbaudes; prasa, lai to pilnībā 
informētu par minētā panta piemērošanu un 
visiem priekšlikumiem Apvienotās 
komitejas lēmumiem šajā sakarā;

9. atgādina, ka saskaņā ar Protokolu 
par Īriju/Ziemeļīriju pēc pārejas perioda 
beigām Apvienotajai Karalistei, kad tā būs 
trešā valsts, būs pienākums īstenot 
Savienības Muitas kodeksa daļas, un tādēļ 
tai būs jāizveido vēl nepieredzētas 
struktūras vēl pirms pārejas perioda 
beigām, un līdz ar to būs pienācīgi jāapsver 
jautājums par pareizu īstenošanu un 
izpildes panākšanu; aicina Komisiju veikt 
efektīvas pārbaudes un kontroles; norāda, 
ka minētā protokola 5. pantā izmantotais 
termins "preces, kas pakļautas riskam, ka 
vēlāk tās varētu pārvietot uz Savienību" ir 
neskaidrs un ir atkarīgs no turpmākiem 
Apvienotās komitejas lēmumiem, un 
uzstāj, ka šādu lēmumu pieņemšanai 
jāpiemēro Eiropas Parlamenta pārbaudes; 
prasa, lai to pilnībā informētu par minētā 
panta piemērošanu un visiem 
priekšlikumiem Apvienotās komitejas 
lēmumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 143
Anna Fotyga, Geert Bourgeois, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Raffaele Fitto, 
Hermann Tertsch
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Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. atgādina, ka saskaņā ar Protokolu 
par Īriju/Ziemeļīriju pēc pārejas perioda 
beigām Apvienotajai Karalistei, kad tā būs 
trešā valsts, būs pienākums īstenot 
Savienības Muitas kodeksa daļas, un tādēļ 
tai būs jāizveido vēl nepieredzētas 
struktūras vēl pirms pārejas perioda 
beigām, un līdz ar to būs pienācīgi jāapsver 
jautājums par pareizu īstenošanu un 
izpildes panākšanu; aicina Komisiju veikt 
efektīvas pārbaudes un kontroles; norāda, 
ka minētā protokola 5. pantā izmantotais 
termins “preces, kas pakļautas riskam, ka 
vēlāk tās varētu pārvietot uz Savienību” ir 
neskaidrs un ir atkarīgs no turpmākiem 
Apvienotās komitejas lēmumiem, uz 
kuriem neattiecas oficiālās Eiropas 
Parlamenta pārbaudes; prasa, lai to pilnībā 
informētu par minētā panta piemērošanu un 
visiem priekšlikumiem Apvienotās 
komitejas lēmumiem šajā sakarā;

9. atgādina, ka saskaņā ar Protokolu 
par Īriju/Ziemeļīriju pēc pārejas perioda 
beigām Apvienotajai Karalistei, kad tā būs 
trešā valsts, būs jāīsteno Savienības Muitas 
kodeksa daļas, un tādēļ tai būs jāizveido 
jaunas struktūras pirms pārejas perioda 
beigām, un līdz ar to būs pienācīgi jāapsver 
jautājums par pareizu īstenošanu un 
izpildes panākšanu; aicina Komisiju veikt 
efektīvas pārbaudes un kontroles; norāda, 
ka minētā protokola 5. pantā izmantotais 
termins "preces, kas pakļautas riskam, ka 
vēlāk tās varētu pārvietot uz Savienību" ir 
neskaidrs un ir atkarīgs no turpmākiem 
Apvienotās komitejas lēmumiem, uz 
kuriem neattiecas oficiālās Eiropas 
Parlamenta pārbaudes; prasa, lai to pilnībā 
informētu par minētā panta piemērošanu un 
visiem priekšlikumiem Apvienotās 
komitejas lēmumiem šajā sakarā;

Or. en

Grozījums Nr. 144
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a pauž bažas par to, ka Apvienotā 
Karaliste kavējas ar savu pienākumu 
izpildi attiecībā uz muitas un citu 
pārbaužu iedibināšanu saskaņā ar 
Ziemeļīrijas protokolu, pauž nožēlu par 
izrietošajām neskaidrībām, kas rodas 
uzņēmējiem, un brīdina, ka termiņš 
beidzas, jo pielāgošanās jaunajām 
prasībām ir jāsāk laikus; atzīmē 
Apvienotās Karalistes valdības nodomu 
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izvietot fiziskās tirdzniecības vietas 
Belfāstas, Varenpointas un Larnas ostās; 
aicina Apvienotās Karalistes valdību 
iesniegt detalizētu grafiku par visiem 
īstenošanas pasākumiem, kas noteikti 
Protokolā par Īriju/Ziemeļīriju;

Or. en

Grozījums Nr. 145
Angelika Winzig

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a uzsver, ka Protokolu par 
Īriju/Ziemeļīriju ir sarežģīti īstenot; tādēļ 
uzsver skaidras, pārredzamas saziņas un 
pastāvīgas informācijas apmaiņas ar 
visām attiecīgajām ieinteresētajām 
personām abās pusēs lielo nozīmi, lai 
rastu praktisku un realizējamu 
risinājumu, kas veicinās netraucētas 
tirdzniecības attiecības starp Eiropas 
Savienību un Apvienoto Karalisti;

Or. en

Grozījums Nr. 146
Liesje Schreinemacher, Nathalie Loiseau, Barry Andrews, Nicola Danti, Svenja Hahn, 
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Jérémy Decerle, 
Dita Charanzová, Urmas Paet, Malik Azmani, Bart Groothuis, Michal Šimečka, 
Bernard Guetta, Katalin Cseh, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a uzsver nepieciešamību turpināt 
vajadzīgos pasākumus, lai ieviestu muitas 
procedūras precēm, kuras ieved 
Ziemeļīrijā no Lielbritānijas, kā arī veikt 
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nepieciešamās sanitārās un fitosanitārās 
pārbaudes un citas normatīvajos aktos 
paredzētās pārbaudes;

Or. en

Grozījums Nr. 147
Danuta Maria Hübner

Rezolūcijas priekšlikums
9.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.b uzsver, ka saskaņā ar LESD 218. 
pantu Eiropas Parlamentam ir tiesības 
iegūt visaptverošu informāciju par visiem 
ES slēgto starptautisko nolīgumu 
slēgšanas posmiem, kas attiecas uz 
izstāšanās līgumu;

Or. en

Grozījums Nr. 148
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Rezolūcijas priekšlikums
9.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.b mudina Komisiju uzstāt uz 
savlaicīgu izstāšanās līguma īstenošanu 
un vajadzības gadījumā iedarbināt strīdu 
izšķiršanas mehānismu un arbitrāžu, kā 
paredzēts nolīgumā;

Or. en

Grozījums Nr. 149
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Rezolūcijas priekšlikums
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9.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.c atkārtoti pauž atbalstu Eiropas 
Savienības biroja atjaunošanai Belfāstā; 
aicina Komisijas dienestus vajadzības 
gadījumā piedāvāt palīdzību 
iedzīvotājiem, uzņēmumiem un 
administrācijai, lai izvairītos no 
traucējumiem uzņēmumu darbā un 
pakalpojumu sniegšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 150
Nathalie Loiseau, Arnaud Danjean, Petras Auštrevičius, Sven Mikser, Lukas Mandl, 
David McAllister, Witold Jan Waszczykowski

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. atgādina, ka līdz 2020. gada 31. 
decembrim Apvienotajai Karalistei ir 
jāpiedalās Eiropas Aizsardzības aģentūras, 
Eiropas Savienības Drošības izpētes 
institūta un Eiropas Savienības 
Satelītcentra finansēšanā, kā arī kopējās 
drošības un aizsardzības politikas (KDAP) 
operāciju izmaksu segšanā;

10. atgādina, ka līdz 2020. gada 31. 
decembrim Apvienotajai Karalistei ir 
jāpiedalās Eiropas Aizsardzības aģentūras, 
Eiropas Savienības Drošības izpētes 
institūta un Eiropas Savienības 
Satelītcentra finansēšanā, kā arī kopējās 
drošības un aizsardzības politikas (KDAP) 
operāciju, kurās tā piedalās, izmaksu 
segšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 151
Anna Fotyga, Geert Bourgeois, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Raffaele Fitto, 
Hermann Tertsch

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums
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10. atgādina, ka līdz 2020. gada 31. 
decembrim Apvienotajai Karalistei ir 
jāpiedalās Eiropas Aizsardzības aģentūras, 
Eiropas Savienības Drošības izpētes 
institūta un Eiropas Savienības 
Satelītcentra finansēšanā, kā arī kopējās 
drošības un aizsardzības politikas (KDAP) 
operāciju izmaksu segšanā;

10. atgādina, ka līdz pārejas perioda 
beigām Apvienotajai Karalistei ir 
jāpiedalās Eiropas Aizsardzības aģentūras, 
Eiropas Savienības Drošības izpētes 
institūta un Eiropas Savienības 
Satelītcentra finansēšanā, kā arī kopējās 
drošības un aizsardzības politikas (KDAP) 
operāciju izmaksu segšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 152
Angelika Winzig

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. atgādina, ka līdz 2020. gada 31. 
decembrim Apvienotajai Karalistei ir 
jāpiedalās Eiropas Aizsardzības aģentūras, 
Eiropas Savienības Drošības izpētes 
institūta un Eiropas Savienības 
Satelītcentra finansēšanā, kā arī kopējās 
drošības un aizsardzības politikas (KDAP) 
operāciju izmaksu segšanā;

10. atgādina, ka līdz pārejas perioda 
beigām Apvienotajai Karalistei ir 
jāpiedalās Eiropas Aizsardzības aģentūras, 
Eiropas Savienības Drošības izpētes 
institūta un Eiropas Savienības 
Satelītcentra finansēšanā, kā arī kopējās 
drošības un aizsardzības politikas (KDAP) 
operāciju izmaksu segšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 153
Nacho Sánchez Amor, Inma Rodríguez-Piñero, Javi López, Javier Moreno Sánchez

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. atgādina, ka līdz 2020. gada 31. 
decembrim Apvienotajai Karalistei ir 
jāpiedalās Eiropas Aizsardzības aģentūras, 
Eiropas Savienības Drošības izpētes 
institūta un Eiropas Savienības 
Satelītcentra finansēšanā, kā arī kopējās 
drošības un aizsardzības politikas (KDAP) 

10. atgādina, ka līdz 2020. gada 31. 
decembrim Apvienotajai Karalistei ir 
jāpiedalās, cita starpā, Eiropas 
Aizsardzības aģentūras, Eiropas Savienības 
Drošības izpētes institūta un Eiropas 
Savienības Satelītcentra finansēšanā, kā arī 
kopējās drošības un aizsardzības politikas 
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operāciju izmaksu segšanā; (KDAP) operāciju izmaksu segšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 154
Dragoş Tudorache

Rezolūcijas priekšlikums
10.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.a uzsver, cik liela nozīme gaidāmajā 
partnerības nolīgumā ar Apvienoto 
Karalisti ir efektīvai un līdzsvarotai 
informācijas apmaiņai tiesībaizsardzības 
un tiesu iestāžu sadarbības krimināllietās 
jomā; atgādina, ka ES ir pilnībā 
apņēmusies īstenot Eiropas Cilvēktiesību 
konvenciju; uzsver, ka savstarpīguma 
trūkums apdraudēs turpmāko partnerību 
drošības jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 155
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Susanna Ceccardi

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. uzsver, ka Apvienotajai Karalistei 
ir jāīsteno visi līdz šim spēkā esošie un 
pārejas periodā pieņemtie ES 
ierobežojošie pasākumi un sankcijas, 
jāatbalsta ES paziņojumi un nostājas 
trešās valstīs un starptautiskajās 
organizācijās un, izskatot katru gadījumu 
atsevišķi, jāpiedalās ES militārajās 
operācijās un civilajās misijās, kas 
izveidotas saskaņā ar KDAP, taču bez 
jebkādām vadošām pilnvarām jaunā 
dalības pamatnolīgumā, vienlaikus 

11. uzver, ka dalībvalstīm jāvar tieši 
un ekskluzīvi slēgt ar Lielbritānijas un 
Ziemeļīrijas Apvienoto karalisti 
divpusējus nolīgumus aizsardzības jomā 
un par sadarbību aizsardzības rūpniecības 
jomā neatkarīgi no attiecīgās dalības 
alianšu sistēmās vai politiskās un 
diplomātiskās sadarbības struktūrās;
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ievērojot ES lēmumu pieņemšanas 
autonomiju un attiecīgos ES lēmumus un 
tiesību aktus, tostarp par iepirkumu un 
nodošanu aizsardzības jomā; uzstāj, ka 
šāda sadarbība ir atkarīga no tā, vai tiek 
pilnībā ievēroti starptautiskie tiesību akti 
cilvēktiesību jomā, starptautiskās 
humanitārās tiesības un ES 
pamattiesības;

Or. fr

Grozījums Nr. 156
Anna Fotyga, Geert Bourgeois, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Raffaele Fitto, 
Hermann Tertsch

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. uzsver, ka Apvienotajai Karalistei ir 
jāīsteno visi līdz šim spēkā esošie un 
pārejas periodā pieņemtie ES 
ierobežojošie pasākumi un sankcijas, 
jāatbalsta ES paziņojumi un nostājas trešās 
valstīs un starptautiskajās organizācijās un, 
izskatot katru gadījumu atsevišķi, 
jāpiedalās ES militārajās operācijās un 
civilajās misijās, kas izveidotas saskaņā ar 
KDAP, taču bez jebkādām vadošām 
pilnvarām jaunā dalības pamatnolīgumā, 
vienlaikus ievērojot ES lēmumu 
pieņemšanas autonomiju un attiecīgos ES 
lēmumus un tiesību aktus, tostarp par 
iepirkumu un nodošanu aizsardzības 
jomā; uzstāj, ka šāda sadarbība ir 
atkarīga no tā, vai tiek pilnībā ievēroti 
starptautiskie tiesību akti cilvēktiesību 
jomā, starptautiskās humanitārās tiesības 
un ES pamattiesības;

11. uzsver, ka pārejas periodā 
Apvienotajai Karalistei ir jāīsteno un 
jāatbalsta visi jaunie un esošie ES 
ierobežojošie pasākumi un sankcijas, 
jāatbalsta ES paziņojumi un nostājas trešās 
valstīs un starptautiskajās organizācijās un, 
izskatot katru gadījumu atsevišķi, 
jāpiedalās ES militārajās operācijās un 
civilajās misijās, kas izveidotas saskaņā ar 
KDAP;

Or. en

Grozījums Nr. 157
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Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
11.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.a uzskata, ka decentralizētās 
administrācijas būtu pilnībā jāinformē un 
jāiekļauj lēmumos, kas saistīti ar 
izstāšanās līguma īstenošanu, un 
lēmumos, ko pieņem Apvienotā komiteja;

Or. en

Grozījums Nr. 158
Vladimír Bilčík

Rezolūcijas priekšlikums
11.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.a atkārto, ka Parlaments uzraudzīs 
izstāšanās līguma īstenošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 159
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Anna Bonfrisco, 
Susanna Ceccardi

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. pieņem zināšanai, ka Apvienotā 
Karaliste ir izvēlējusies savu turpmāko 
ekonomisko un tirdzniecības partnerību ar 
ES veidot, pamatojoties uz “Visaptverošu 
brīvās tirdzniecības nolīgumu”, kā noteikts 
Apvienotās Karalistes pieejā sarunām; 
uzsver, ka, lai gan Eiropas Parlaments 

12. pieņem zināšanai, ka Apvienotā 
Karaliste ir izvēlējusies savu turpmāko 
ekonomisko un tirdzniecības partnerību ar 
ES veidot, pamatojoties uz "Visaptverošu 
brīvās tirdzniecības nolīgumu", kā noteikts 
Apvienotās Karalistes pieejā sarunām;
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atbalsta to, ka ES ved konstruktīvas 
sarunas ar Apvienoto Karalisti par 
līdzsvarotu, vērienīgu un visaptverošu 
BTN, tomēr BTN pēc savas būtības nekad 
nebūs līdzvērtīgs netraucētai tirdzniecībai; 
piekrīt Komisijas nostājai sarunās, 
saskaņā ar kuru tāda BTN darbības joma 
un mērķis, ko ES būtu ar mieru noslēgt, ir 
atkarīgs no tā, vai Apvienotā Karaliste 
piekrīt noteikumiem, kas saistīti ar 
vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem, 
ņemot vērā tirgu ģeogrāfisko tuvumu un 
integrāciju, kā arī no nolīguma par 
zivsaimniecību noslēgšanas;

Or. fr

Grozījums Nr. 160
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Peter van Dalen, François-Xavier Bellamy

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. pieņem zināšanai, ka Apvienotā 
Karaliste ir izvēlējusies savu turpmāko 
ekonomisko un tirdzniecības partnerību ar 
ES veidot, pamatojoties uz “Visaptverošu 
brīvās tirdzniecības nolīgumu”, kā noteikts 
Apvienotās Karalistes pieejā sarunām; 
uzsver, ka, lai gan Eiropas Parlaments 
atbalsta to, ka ES ved konstruktīvas 
sarunas ar Apvienoto Karalisti par 
līdzsvarotu, vērienīgu un visaptverošu 
BTN, tomēr BTN pēc savas būtības nekad 
nebūs līdzvērtīgs netraucētai tirdzniecībai; 
piekrīt Komisijas nostājai sarunās, saskaņā 
ar kuru tāda BTN darbības joma un mērķis, 
ko ES būtu ar mieru noslēgt, ir atkarīgs no 
tā, vai Apvienotā Karaliste piekrīt 
noteikumiem, kas saistīti ar vienlīdzīgiem 
konkurences apstākļiem, ņemot vērā tirgu 
ģeogrāfisko tuvumu un integrāciju, kā arī 
no nolīguma par zivsaimniecību 
noslēgšanas;

12. pieņem zināšanai, ka Apvienotā 
Karaliste ir izvēlējusies savu turpmāko 
ekonomisko un tirdzniecības partnerību ar 
ES veidot, pamatojoties uz "Visaptverošu 
brīvās tirdzniecības nolīgumu", kā noteikts 
Apvienotās Karalistes pieejā sarunām; 
uzsver, ka, lai gan Eiropas Parlaments 
atbalsta to, ka ES ved konstruktīvas 
sarunas ar Apvienoto Karalisti par 
līdzsvarotu, vērienīgu un visaptverošu 
BTN, tomēr BTN pēc savas būtības nekad 
nebūs līdzvērtīgs netraucētai tirdzniecībai; 
piekrīt Komisijas nostājai sarunās, saskaņā 
ar kuru tāda BTN darbības joma un mērķis, 
ko ES būtu ar mieru noslēgt, ir atkarīgs no 
tā, vai Apvienotā Karaliste piekrīt 
noteikumiem, kas saistīti ar vienlīdzīgiem 
konkurences apstākļiem, ņemot vērā tirgu 
ģeogrāfisko tuvumu un integrāciju; 
atkārto, ka sarunas par turpmāko 
ekonomisko un tirdzniecības partnerību 
nevar atdalīt no sarunām par 
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zivsaimniecības nolīgumu un tām ir jābūt 
tieši saistītām ar sarunām par 
zivsaimniecības nolīgumu, kas ir 
partnerības neatņemama sastāvdaļa; 
atkārtoti apstiprina, ka starp ES un 
Apvienoto Karalisti nevar noslēgt 
nolīgumu, ja tajā nav iekļauts pilnīgs, 
līdzsvarots un ilgtermiņa zivsaimniecības 
nolīgums, paredzot iespēju ar optimāliem 
nosacījumiem turpināt iesaistīto personu 
pašreizējo piekļuvi ūdeņiem, resursiem un 
tirgiem;

Or. en

Grozījums Nr. 161
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. pieņem zināšanai, ka Apvienotā 
Karaliste ir izvēlējusies savu turpmāko 
ekonomisko un tirdzniecības partnerību ar 
ES veidot, pamatojoties uz “Visaptverošu 
brīvās tirdzniecības nolīgumu”, kā noteikts 
Apvienotās Karalistes pieejā sarunām; 
uzsver, ka, lai gan Eiropas Parlaments 
atbalsta to, ka ES ved konstruktīvas 
sarunas ar Apvienoto Karalisti par 
līdzsvarotu, vērienīgu un visaptverošu 
BTN, tomēr BTN pēc savas būtības nekad 
nebūs līdzvērtīgs netraucētai tirdzniecībai; 
piekrīt Komisijas nostājai sarunās, 
saskaņā ar kuru tāda BTN darbības joma 
un mērķis, ko ES būtu ar mieru noslēgt, ir 
atkarīgs no tā, vai Apvienotā Karaliste 
piekrīt noteikumiem, kas saistīti ar 
vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem, 
ņemot vērā tirgu ģeogrāfisko tuvumu un 
integrāciju, kā arī no nolīguma par 
zivsaimniecību noslēgšanas;

12. pieņem zināšanai, ka Apvienotā 
Karaliste ir izvēlējusies savu turpmāko 
ekonomisko un tirdzniecības partnerību ar 
ES veidot, pamatojoties uz "Visaptverošu 
brīvās tirdzniecības nolīgumu", kā noteikts 
Apvienotās Karalistes pieejā sarunām; 
uzsver, ka, lai gan Eiropas Parlaments 
atbalsta to, ka ES ved konstruktīvas 
sarunas ar Apvienoto Karalisti par 
līdzsvarotu, vērienīgu un visaptverošu 
BTN, tomēr BTN pēc savas būtības nekad 
nebūs līdzvērtīgs netraucētai tirdzniecībai; 
atgādina par Padomes norādēm sarunām, 
saskaņā ar kurām tāda BTN darbības joma 
un mērķis, ko ES būtu ar mieru noslēgt, ir 
atkarīgs no tā, vai Apvienotā Karaliste 
piekrīt noteikumiem, kas saistīti ar 
vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem, 
ņemot vērā tirgu ģeogrāfisko tuvumu un 
integrāciju, kā arī no nolīguma par 
zivsaimniecību noslēgšanas, tomēr ar 
paredzēto partnerību būtu jāatzīst, ka 
ilgtspējīgas attīstības nodrošināšana ir 
pušu pamatmērķis; uzstāj, ka sarunām 
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par mūsu turpmākajām tirdzniecības un 
ekonomiskajām attiecībām jābūt pilnībā 
pārredzamām, tajās jāiesaista Eiropas 
Parlaments, kā arī Vestminstera, un 
atbalsta pārredzamību un dalībvalstu 
parlamentu iesaisti, kā arī pilsoniskās 
sabiedrības pārstāvību;

Or. en

Grozījums Nr. 162
Liesje Schreinemacher, Nathalie Loiseau, Barry Andrews, Nicola Danti, Svenja Hahn, 
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Jérémy Decerle, 
Dita Charanzová, Urmas Paet, Malik Azmani, Bart Groothuis, Michal Šimečka, 
Bernard Guetta, Katalin Cseh, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. pieņem zināšanai, ka Apvienotā 
Karaliste ir izvēlējusies savu turpmāko 
ekonomisko un tirdzniecības partnerību ar 
ES veidot, pamatojoties uz “Visaptverošu 
brīvās tirdzniecības nolīgumu”, kā noteikts 
Apvienotās Karalistes pieejā sarunām; 
uzsver, ka, lai gan Eiropas Parlaments 
atbalsta to, ka ES ved konstruktīvas 
sarunas ar Apvienoto Karalisti par 
līdzsvarotu, vērienīgu un visaptverošu 
BTN, tomēr BTN pēc savas būtības nekad 
nebūs līdzvērtīgs netraucētai tirdzniecībai; 
piekrīt Komisijas nostājai sarunās, saskaņā 
ar kuru tāda BTN darbības joma un mērķis, 
ko ES būtu ar mieru noslēgt, ir atkarīgs no 
tā, vai Apvienotā Karaliste piekrīt 
noteikumiem, kas saistīti ar vienlīdzīgiem 
konkurences apstākļiem, ņemot vērā tirgu 
ģeogrāfisko tuvumu un integrāciju, kā arī 
no nolīguma par zivsaimniecību 
noslēgšanas;

12. pieņem zināšanai, ka Apvienotā 
Karaliste ir izvēlējusies savu turpmāko 
ekonomisko un tirdzniecības partnerību ar 
ES veidot, pamatojoties uz "Visaptverošu 
brīvās tirdzniecības nolīgumu", kā noteikts 
Apvienotās Karalistes pieejā sarunām; 
uzsver, ka, lai gan Eiropas Parlaments 
atbalsta to, ka ES ved konstruktīvas 
sarunas ar Apvienoto Karalisti par 
līdzsvarotu, vērienīgu un visaptverošu 
BTN, tomēr BTN pēc savas būtības nekad 
nebūs līdzvērtīgs netraucētai tirdzniecībai; 
pauž bažas par Apvienotās Karalistes 
valdības nodomu atkāpties no nulles 
tarifiem un nulles kvotām un izvairīties 
no jebkādām saistībām attiecībā uz 
vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem; 
šajā saistībā uzsver, ka nolīgumam būtu 
jānodrošina atklāta un godīga 
konkurence un jānovērš tirdzniecības 
izkropļojumi un negodīgas konkurences 
priekšrocības; piekrīt Komisijas nostājai 
sarunās, saskaņā ar kuru tāda BTN 
darbības joma un mērķis, ko ES būtu ar 
mieru noslēgt, ir atkarīgs no tā, vai 
Apvienotā Karaliste piekrīt noteikumiem, 
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kas saistīti ar vienlīdzīgiem konkurences 
apstākļiem, ņemot vērā tirgu ģeogrāfisko 
tuvumu un integrāciju, kā arī no nolīguma 
par zivsaimniecību noslēgšanas;

Or. en

Grozījums Nr. 163
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. pieņem zināšanai, ka Apvienotā 
Karaliste ir izvēlējusies savu turpmāko 
ekonomisko un tirdzniecības partnerību ar 
ES veidot, pamatojoties uz “Visaptverošu 
brīvās tirdzniecības nolīgumu”, kā noteikts 
Apvienotās Karalistes pieejā sarunām; 
uzsver, ka, lai gan Eiropas Parlaments 
atbalsta to, ka ES ved konstruktīvas 
sarunas ar Apvienoto Karalisti par 
līdzsvarotu, vērienīgu un visaptverošu 
BTN, tomēr BTN pēc savas būtības nekad 
nebūs līdzvērtīgs netraucētai tirdzniecībai; 
piekrīt Komisijas nostājai sarunās, saskaņā 
ar kuru tāda BTN darbības joma un mērķis, 
ko ES būtu ar mieru noslēgt, ir atkarīgs no 
tā, vai Apvienotā Karaliste piekrīt 
noteikumiem, kas saistīti ar vienlīdzīgiem 
konkurences apstākļiem, ņemot vērā tirgu 
ģeogrāfisko tuvumu un integrāciju, kā arī 
no nolīguma par zivsaimniecību 
noslēgšanas;

12. pieņem zināšanai, ka Apvienotā 
Karaliste ir izvēlējusies savu turpmāko 
ekonomisko un tirdzniecības partnerību ar 
ES veidot, pamatojoties uz "Visaptverošu 
brīvās tirdzniecības nolīgumu", kā noteikts 
Apvienotās Karalistes pieejā sarunām; 
uzsver, ka, lai gan Eiropas Parlaments 
atbalsta to, ka ES ved konstruktīvas 
sarunas ar Apvienoto Karalisti par 
līdzsvarotu, vērienīgu un visaptverošu 
BTN, tomēr BTN pēc savas būtības nekad 
nebūs līdzvērtīgs netraucētai tirdzniecībai; 
piekrīt Komisijas nostājai sarunās, saskaņā 
ar kuru tāda BTN darbības joma un mērķis, 
ko ES būtu ar mieru noslēgt, ir atkarīgs no 
tā, vai Apvienotā Karaliste piekrīt 
noteikumiem, kas saistīti ar vienlīdzīgiem 
konkurences apstākļiem, ņemot vērā tirgu 
ģeogrāfisko tuvumu un integrāciju, kā arī 
no divpusēja partnerības nolīguma par 
zivsaimniecību noslēgšanas, ar mērķi 
uzturēt augstu sadarbības, saskaņotības 
un konverģences līmeni, nodrošinot 
stabilu un pastāvīgu savstarpēju piekļuvi 
ūdeņiem un resursiem saskaņā ar kopējās 
zivsaimniecības politikas principiem;

Or. en

Grozījums Nr. 164
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Markus Buchheit, Herve Juvin

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. pieņem zināšanai, ka Apvienotā 
Karaliste ir izvēlējusies savu turpmāko 
ekonomisko un tirdzniecības partnerību ar 
ES veidot, pamatojoties uz “Visaptverošu 
brīvās tirdzniecības nolīgumu”, kā noteikts 
Apvienotās Karalistes pieejā sarunām; 
uzsver, ka, lai gan Eiropas Parlaments 
atbalsta to, ka ES ved konstruktīvas 
sarunas ar Apvienoto Karalisti par 
līdzsvarotu, vērienīgu un visaptverošu 
BTN, tomēr BTN pēc savas būtības nekad 
nebūs līdzvērtīgs netraucētai tirdzniecībai; 
piekrīt Komisijas nostājai sarunās, 
saskaņā ar kuru tāda BTN darbības joma 
un mērķis, ko ES būtu ar mieru noslēgt, ir 
atkarīgs no tā, vai Apvienotā Karaliste 
piekrīt noteikumiem, kas saistīti ar 
vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem, 
ņemot vērā tirgu ģeogrāfisko tuvumu un 
integrāciju, kā arī no nolīguma par 
zivsaimniecību noslēgšanas;

12. pieņem zināšanai, ka Apvienotā 
Karaliste ir izvēlējusies savu turpmāko 
ekonomisko un tirdzniecības partnerību ar 
ES veidot, pamatojoties uz "Visaptverošu 
brīvās tirdzniecības nolīgumu", kā noteikts 
Apvienotās Karalistes pieejā sarunām; 
uzsver, ka Eiropas Parlaments atbalsta to, 
ka ES ved konstruktīvas sarunas ar 
Apvienoto Karalisti par līdzsvarotu, 
vērienīgu un visaptverošu BTN, attiecībā 
uz to uzsver, ka galvenā nozīme ir tirgu 
ģeogrāfiskajam tuvumam un integrācijai, 
kā arī nolīguma par zivsaimniecību 
noslēgšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 165
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. pieņem zināšanai, ka Apvienotā 
Karaliste ir izvēlējusies savu turpmāko 
ekonomisko un tirdzniecības partnerību ar 
ES veidot, pamatojoties uz “Visaptverošu 
brīvās tirdzniecības nolīgumu”, kā noteikts 
Apvienotās Karalistes pieejā sarunām; 
uzsver, ka, lai gan Eiropas Parlaments 

12. pieņem zināšanai, ka Apvienotā 
Karaliste ir izvēlējusies savu turpmāko 
ekonomisko un tirdzniecības partnerību ar 
ES veidot, pamatojoties uz "Visaptverošu 
brīvās tirdzniecības nolīgumu", kā noteikts 
Apvienotās Karalistes pieejā sarunām; 
uzsver, ka, lai gan Eiropas Parlaments 
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atbalsta to, ka ES ved konstruktīvas 
sarunas ar Apvienoto Karalisti par 
līdzsvarotu, vērienīgu un visaptverošu 
BTN, tomēr BTN pēc savas būtības nekad 
nebūs līdzvērtīgs netraucētai tirdzniecībai; 
piekrīt Komisijas nostājai sarunās, saskaņā 
ar kuru tāda BTN darbības joma un mērķis, 
ko ES būtu ar mieru noslēgt, ir atkarīgs no 
tā, vai Apvienotā Karaliste piekrīt 
noteikumiem, kas saistīti ar vienlīdzīgiem 
konkurences apstākļiem, ņemot vērā tirgu 
ģeogrāfisko tuvumu un integrāciju, kā arī 
no nolīguma par zivsaimniecību 
noslēgšanas;

atbalsta to, ka ES ved konstruktīvas 
sarunas ar Apvienoto Karalisti par 
līdzsvarotu, vērienīgu un visaptverošu 
BTN, tomēr BTN pēc savas būtības nekad 
nebūs līdzvērtīgs netraucētai tirdzniecībai; 
piekrīt Komisijas nostājai sarunās, saskaņā 
ar kuru tāda BTN darbības joma un mērķis, 
ko ES būtu ar mieru noslēgt, ir atkarīgs no 
tā, vai Apvienotā Karaliste piekrīt 
visaptverošiem, saistošiem un izpildāmiem 
noteikumiem, kas saistīti ar vienlīdzīgiem 
konkurences apstākļiem, ņemot vērā tirgu 
ģeogrāfisko tuvumu un integrāciju, kā arī 
no ilgtspējīga un līdzsvarota nolīguma par 
zivsaimniecību noslēgšanas;

Or. en

Grozījums Nr. 166
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. pieņem zināšanai, ka Apvienotā 
Karaliste ir izvēlējusies savu turpmāko 
ekonomisko un tirdzniecības partnerību ar 
ES veidot, pamatojoties uz “Visaptverošu 
brīvās tirdzniecības nolīgumu”, kā noteikts 
Apvienotās Karalistes pieejā sarunām; 
uzsver, ka, lai gan Eiropas Parlaments 
atbalsta to, ka ES ved konstruktīvas 
sarunas ar Apvienoto Karalisti par 
līdzsvarotu, vērienīgu un visaptverošu 
BTN, tomēr BTN pēc savas būtības nekad 
nebūs līdzvērtīgs netraucētai tirdzniecībai; 
piekrīt Komisijas nostājai sarunās, saskaņā 
ar kuru tāda BTN darbības joma un mērķis, 
ko ES būtu ar mieru noslēgt, ir atkarīgs no 
tā, vai Apvienotā Karaliste piekrīt 
noteikumiem, kas saistīti ar vienlīdzīgiem 
konkurences apstākļiem, ņemot vērā tirgu 
ģeogrāfisko tuvumu un integrāciju, kā arī 
no nolīguma par zivsaimniecību 

12. pieņem zināšanai, ka Apvienotā 
Karaliste ir izvēlējusies savu turpmāko 
ekonomisko un tirdzniecības partnerību ar 
ES veidot, pamatojoties uz "Visaptverošu 
brīvās tirdzniecības nolīgumu", kā noteikts 
Apvienotās Karalistes pieejā sarunām; 
uzsver savu atbalstu līdzsvarotam, 
vērienīgam un visaptverošam BTN ar 
Apvienoto Karalisti; piekrīt Komisijas 
nostājai sarunās, saskaņā ar kuru tāda BTN 
darbības joma un mērķis, ko ES būtu ar 
mieru noslēgt, ir atkarīgs no tā, vai 
Apvienotā Karaliste piekrīt noteikumiem, 
kas saistīti ar vienlīdzīgiem konkurences 
apstākļiem, ņemot vērā tirgu ģeogrāfisko 
tuvumu, ekonomikas savstarpējo atkarību, 
integrāciju, kā arī no apmierinoša 
nolīguma par zivsaimniecību noslēgšanas;
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noslēgšanas;

Or. en

Grozījums Nr. 167
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
12.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.a atkārtoti uzsver atbalstu plašam un 
vērienīgam brīvās tirdzniecības 
nolīgumam ar nulles tarifiem un nulles 
kvotām, bet tikai gadījumā, ja Apvienotā 
Karaliste piekrīt nulles līmeņa 
dempingam; jo īpaši uzsver, ka cīņai pret 
klimata pārmaiņām, bioloģiskās 
daudzveidības samazināšanās apturēšanai 
un tās atjaunošanai, ilgtspējīgas attīstības, 
vides un būtisku veselības jautājumu 
veicināšanai, sociālajām un darba 
tiesībām un piesardzības principam jābūt 
būtiskiem plānotās partnerības 
elementiem;

Or. en

Grozījums Nr. 168
Christophe Hansen, Seán Kelly, Iuliu Winkler, Angelika Winzig, Sven Simon, David 
McAllister, Liudas Mažylis, José Manuel García-Margallo y Marfil, Arnaud Danjean, 
Kris Peeters, Sandra Kalniete, Gabriel Mato, Svenja Hahn, Barry Andrews, Liesje 
Schreinemacher, Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne, Bernd Lange, Kathleen Van 
Brempt, Paolo De Castro, Massimiliano Salini, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Rezolūcijas priekšlikums
12.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.a atzīmē, ka pretēji Apvienotās 
Karalistes apgalvojumam par esošajiem 
precedentiem daudzi priekšlikumi 
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Apvienotās Karalistes tiesību aktu 
projektos ievērojami pārsniedz to, par ko 
ES pēdējos gados ir vienojusies attiecībā 
uz citiem BTN ar trešām valstīm, 
piemēram, tādās jomās kā finanšu 
pakalpojumi, profesionālo kvalifikāciju 
savstarpējā atzīšana un atbilstības 
novērtēšana, sanitārā un fitosanitārā 
režīma līdzvērtība vai izcelsmes 
noteikumu kumulācija;

Or. en

Grozījums Nr. 169
Markus Buchheit, Herve Juvin

Rezolūcijas priekšlikums
12.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.a uzsver, ka Apvienotajai Karalistei 
ir jāizvirza tādas pašas prasības kā 
iepriekš sarunās ar citiem tirdzniecības 
partneriem, ar kuriem ES ir noslēgusi 
BTN; šajā saistībā uzsver tirgu 
integrācijas lielo nozīmi un ieguvumus, 
kā arī ģeogrāfisko tuvumu, kas, rada 
mazākas izmaksas un mazāku ietekmi uz 
vidi, ko izraisa preču pārvadāšana;

Or. en

Grozījums Nr. 170
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Anna Bonfrisco, France Jamet

Rezolūcijas priekšlikums
12.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.a atgādina, ka jebkurā gadījumā pēc 
iespējas drīzāk jāvienojas par 
zivsaimniecības noteikumiem, lai tie tiktu 
ieviesti jau no pirmā gada pēc pārejas 
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perioda;

Or. fr

Grozījums Nr. 171
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Rezolūcijas priekšlikums
12.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.a noraida Apvienotās Karalistes 
pieeju aizstāt visaptverošu ekonomiskās 
partnerības nolīgumu ar nolīgumiem 
atsevišķās nozarēs un ar atsevišķu 
nolīgumu par preču tirdzniecību;

Or. en

Grozījums Nr. 172
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
12.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.b ir stingri pārliecināts, ka jebkuram 
ar Apvienoto Karalisti noslēgtajam 
nolīgumam jābūt pilnībā atkarīgam no 
Parīzes nolīguma ievērošanas; atgādina 
par Komisijas apņemšanos Parīzes 
nolīguma ievērošanu padarīt par visu 
turpmāko visaptverošo tirdzniecības 
nolīgumu būtisku elementu; turklāt 
uzskata, ka abām pusēm vajadzētu 
atbalstīt ne tikai Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Vispārējo konvenciju par 
klimata pārmaiņām, bet arī ANO 
ilgtspējīgas attīstības mērķus, Konvenciju 
par bioloģisko daudzveidību un Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Konvenciju par cīņu 
pret pārtuksnešošanos; uzsver, ka šo 
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starptautisko nolīgumu ievērošanai 
vajadzētu būt saistošai un izpildāmai;

Or. en

Grozījums Nr. 173
Arba Kokalari, Jörgen Warborn

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a uzsver apņēmību iedibināt pēc 
iespējas tuvākas attiecības ar Apvienoto 
Karalisti — valsti, kas Eiropā paliks kā 
partneris, sabiedrotais un draugs; mudina 
Komisiju izmantot izstāšanās radīto 
impulsu, lai integrētu mūsu ES politikas 
jomas, uzlabotu mūsu ekonomisko vidi un 
uzlabotu Eiropas uzņēmumu un MVU 
konkurētspēju; uzsver, ka nolīguma 
mērķim jābūt pēc iespējas tuvākai 
piekļuvei tirgum un maksimālai 
tirdzniecības atvieglošanai, lai mazinātu 
tirdzniecības traucējumus; šajā saistībā 
uzskata, ka Savienības interesēs ir 
izstrādāt jaunu Apvienotās Karalistes un 
ES stratēģiskās partnerības nolīgumu, kas 
būtiski pārsniedz tirdzniecības jautājumu;

Or. en

Grozījums Nr. 174
Markus Buchheit, Herve Juvin

Rezolūcijas priekšlikums
12.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.b uzsver apņēmību iedibināt pēc 
iespējas piemērotākas un izdevīgākas 
attiecības ar Apvienoto Karalisti; norāda, 
ka ES dalībvalstis ir neto eksportētājas uz 
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Apvienoto Karalisti un ka abām pusēm 
apmierinoša risinājuma atrašana ir 
prioritāte, kuras mērķis ir nodrošināt ES 
eksportētāju un ieguldītāju interešu 
ievērošanu un aizsardzību; aicina 
Komisiju uzlabot ES uzņēmumu un mazo 
un vidējo uzņēmumu (MVU) 
konkurētspēju;

Or. en

Grozījums Nr. 175
Christophe Hansen, Sandra Kalniete, Gabriel Mato, Svenja Hahn, Barry Andrews, 
Liesje Schreinemacher, Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne, Bernd Lange, 
Kathleen Van Brempt, Paolo De Castro, Sven Simon, David McAllister, Kris Peeters, 
Iuliu Winkler, Angelika Winzig, Liudas Mažylis, José Manuel García-Margallo y 
Marfil, Seán Kelly, Arnaud Danjean, Massimiliano Salini, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Rezolūcijas priekšlikums
12.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.b šajā saistībā pauž dziļu nožēlu par 
to, ka Apvienotā Karaliste, neraugoties uz 
Politiskajā deklarācijā pausto 
apņemšanos, līdz šim ir atteikusies 
iesaistīties, piemēram, tādās jomās kā 
publiskais iepirkums, jūras transports, kā 
arī turpmāko ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāžu aizsardzība, jo īpaši tādēļ, ka 
Apvienotā Karaliste ir iekļāvusi dažas no 
šīm tēmām sarunu mandātos ar ASV un 
Japānu; turklāt pauž nožēlu par to, ka 
Apvienotā Karaliste līdz šim nav 
iesniegusi priekšlikumu par MVU;

Or. en

Grozījums Nr. 176
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Rezolūcijas priekšlikums
2.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a atgādina šajā saistībā par 
nepieciešamību izvairīties no muitas 
nodokļiem precēm ar izcelsmi otras puses 
teritorijā un nodrošināt netraucētas 
muitas pārbaužu procedūras, jo īpaši 
MVU, vienlaikus nodrošinot preču 
atbilstību iekšējam tirgum un 
attiecīgajiem produktu noteikumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 177
Christophe Hansen, Seán Kelly, José Manuel García-Margallo y Marfil, Liudas Mažylis, 
Angelika Winzig, Iuliu Winkler, Kris Peeters, David McAllister, Sven Simon, Sandra 
Kalniete, Gabriel Mato, Kathleen Van Brempt, Paolo De Castro, Bernd Lange, Juan 
Ignacio Zoido Álvarez

Rezolūcijas priekšlikums
12.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.c atgādina, ka pastāvīgās kopīgās 
saistības attiecībā uz nulles kvotām un 
nulles tarifu mērķi tirdzniecības attiecībās 
joprojām ir būtisks nosacījums, lai laikus 
noslēgtu nolīgumu tajā ārkārtīgi 
ierobežotajā termiņā, ko šīm sarunām nav 
noteicis neviens cits kā pati Apvienotā 
Karaliste, jo īpaši ņemot vērā to, ka 
iepriekšējā pieredze pietiekami labi 
apliecina, ka sarunas, izskatot katru 
atsevišķo tarifu līniju pēc kārtas, var ilgt 
vairākus gadus; šajā saistībā atkārto, ka 
neatkarīgi no tā, vai tiks atceltas visas vai 
mazāks skaits tarifu līniju, tas nemainīs 
ES prasību pēc stabiliem vienlīdzīgu 
konkurences apstākļu nosacījumiem; 
atkārto, ka vienlīdzīgu konkurences 
noteikumu prasībām ir jāuztur vides, 
sociālie un nodarbinātības standarti 
pašreizējā augstajā līmenī, ko nodrošina 
pašreizējie kopējie standarti, piemērojot 
atbilstošus un būtiskus Savienības un 
starptautiskos standartus un paredzot 



PE652.491v01-00 94/137 AM\1206003LV.docx

LV

piemērotus mehānismus, kā nodrošināt to 
efektīvu ieviešanu arī vietējā tirgū, kā arī 
izstrādājot stabilu un visaptverošu 
konkurences un valsts atbalsta kontroles 
sistēmu, kas novērš nevajadzīgus 
tirdzniecības un konkurences 
izkropļojumus, nevis ietekmē tikai 
subsīdiju apjomus;

Or. en

Grozījums Nr. 178
Liesje Schreinemacher, Nathalie Loiseau, Barry Andrews, Nicola Danti, Svenja Hahn, 
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Jérémy Decerle, 
Dita Charanzová, Urmas Paet, Malik Azmani, Bart Groothuis, Michal Šimečka, 
Bernard Guetta, Katalin Cseh, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts – -i apakšpunkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

-i) vienlīdzīgi konkurences apstākļi,

Or. en

Grozījums Nr. 179
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews, Dita Charanzová

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts – i apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

i) abpusēja vienošanās par savstarpēji 
izdevīgu piekļuvi tirgum attiecībā uz 
precēm, pakalpojumiem, publisko 
iepirkumu un profesionālo kvalifikāciju 
atzīšanu, kā arī attiecīgā gadījumā ārvalstu 
tiešajiem ieguldījumiem, ir jāapspriež, 
pilnībā ievērojot Pasaules Tirdzniecības 

i) abpusēja vienošanās par savstarpēji 
izdevīgu piekļuvi tirgum attiecībā uz 
precēm, pakalpojumiem, publisko 
iepirkumu un profesionālo kvalifikāciju 
atzīšanu, kā arī attiecīgā gadījumā ārvalstu 
tiešajiem ieguldījumiem, ir jāapspriež, 
pilnībā ievērojot Pasaules Tirdzniecības 
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organizācijas (PTO) noteikumus, organizācijas (PTO) noteikumus, 
vienlaikus atgādinot par nepieciešamību 
nodrošināt atšķirīgu attieksmi pret trešo 
valsti un dalībvalsti,

Or. en

Grozījums Nr. 180
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts – i apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

i) abpusēja vienošanās par savstarpēji 
izdevīgu piekļuvi tirgum attiecībā uz 
precēm, pakalpojumiem, publisko 
iepirkumu un profesionālo kvalifikāciju 
atzīšanu, kā arī attiecīgā gadījumā ārvalstu 
tiešajiem ieguldījumiem, ir jāapspriež, 
pilnībā ievērojot Pasaules Tirdzniecības 
organizācijas (PTO) noteikumus,

i) abpusēja vienošanās par savstarpēji 
izdevīgu piekļuvi tirgum attiecībā uz 
precēm, pakalpojumiem, publisko 
iepirkumu un profesionālo kvalifikāciju 
atzīšanu, kā arī attiecīgā gadījumā ārvalstu 
tiešajiem ieguldījumiem, ir jāapspriež, 
pilnībā ievērojot Pasaules Tirdzniecības 
organizācijas (PTO) noteikumus; turklāt 
uzsver vajadzību pēc stabilām, uzticamām 
un ilgtspējīgām vērtības veidošanas 
ķēdēm,

Or. en

Grozījums Nr. 181
Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi, Raffaele Fitto, Nicola Procaccini, Raffaele 
Stancanelli, Mazaly Aguilar

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts – i apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

i) abpusēja vienošanās par savstarpēji 
izdevīgu piekļuvi tirgum attiecībā uz 
precēm, pakalpojumiem, publisko 
iepirkumu un profesionālo kvalifikāciju 
atzīšanu, kā arī attiecīgā gadījumā ārvalstu 
tiešajiem ieguldījumiem, ir jāapspriež, 

i) abpusēja vienošanās par savstarpēji 
izdevīgu piekļuvi tirgum attiecībā uz 
precēm, pakalpojumiem, publisko 
iepirkumu bez jebkādiem importa un 
eksporta ierobežojumiem un profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanu, kā arī attiecīgā 
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pilnībā ievērojot Pasaules Tirdzniecības 
organizācijas (PTO) noteikumus,

gadījumā ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem, 
ir jāapspriež, pilnībā ievērojot Pasaules 
Tirdzniecības organizācijas (PTO) 
noteikumus,

Or. en

Grozījums Nr. 182
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts – i apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

i) abpusēja vienošanās par savstarpēji 
izdevīgu piekļuvi tirgum attiecībā uz 
precēm, pakalpojumiem, publisko 
iepirkumu un profesionālo kvalifikāciju 
atzīšanu, kā arī attiecīgā gadījumā ārvalstu 
tiešajiem ieguldījumiem, ir jāapspriež, 
pilnībā ievērojot Pasaules Tirdzniecības 
organizācijas (PTO) noteikumus,

i) abpusēja vienošanās par savstarpēji 
izdevīgu piekļuvi tirgum attiecībā uz 
precēm, pakalpojumiem, publisko 
iepirkumu un profesionālo kvalifikāciju 
atzīšanu, produktu noteikumiem un 
izsekojamību, kā arī attiecīgā gadījumā 
ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem, ir 
jāapspriež, pilnībā ievērojot Pasaules 
Tirdzniecības organizācijas (PTO) 
noteikumus,

Or. en

Grozījums Nr. 183
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts – ia apakšpunkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ia) uzskata, ka, lai nodrošinātu 
pilnīgu atbilstību Eiropas zaļajam kursam 
un jo īpaši otrreizējās pārstrādes 
mērķiem, kas noteikti ES rīcības plānā 
pārejai uz aprites ekonomiku 2030. 
gadam, topošajai ES un Apvienotās 
Karalistes partnerībai dažos gadījumos 
jāļauj piemērot kvantitatīvi ierobežojumi, 
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izpildes pasākumi un citi ierobežojumi, 
tostarp vietējais saturs un vietējās 
īpašumtiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 184
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts – ii apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ii) abām pusēm jāapņemas turpināt 
sadarbību, lai starptautiskos forumos 
panāktu stingru, uz noteikumiem balstītu 
brīvu un godīgu tirdzniecību ar mērķi 
izveidot efektīvas daudzpusējas attiecības,

ii) abām pusēm jāapņemas turpināt 
sadarbību, lai starptautiskos forumos 
panāktu stingru, uz noteikumiem balstītu 
brīvu, godīgu un uz ilgtspējīgu attīstību 
orientētu tirdzniecību ar mērķi izveidot 
efektīvas daudzpusējas attiecības,

Or. en

Grozījums Nr. 185
Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi, Raffaele Fitto, Nicola Procaccini, Raffaele 
Stancanelli, Mazaly Aguilar

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts – iia apakšpunkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

iia) abu pušu apņemšanās nepieņemt 
tirdzniecību ierobežojošus pasākumus, 
kas pārkāpj proporcionalitātes un 
nepieciešamības principus,

Or. en

Grozījums Nr. 186
Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, Miapetra Kumpula-
Natri
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Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts – iia apakšpunkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

iia) abu pušu apņemšanās nepieņemt 
tirdzniecību ierobežojošus pasākumus, ja 
vien netiek pārkāpta aizsardzības līmeņa 
nepazemināšanas klauzula,

Or. en

Grozījums Nr. 187
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts – iii apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

iii) cenšoties panākt pēc iespējas 
plašāku preču tirdzniecību, Komisijai būtu 
jāizvērtē iespējamās kvotas un tarifi 
visjutīgākajām nozarēm, kā arī vajadzību 
pēc drošības klauzulām, lai aizsargātu ES 
vienotā tirgus integritāti; turklāt atgādina, 
ka attiecībā uz pārtikas un 
lauksaimniecības produktiem piekļuve ES 
tirgum ir atkarīga no tā, vai tiek stingri 
ievēroti visi ES tiesību akti un standarti, 
īpaši tādās jomās kā pārtikas nekaitīgums, 
ģenētiski modificēti organismi (ĢMO), 
pesticīdi, ģeogrāfiskās norādes, dzīvnieku 
labturība, marķēšana un izsekojamība, 
sanitārie un fitosanitārie (SFS) standarti, kā 
arī cilvēku, dzīvnieku un augu veselība,

iii) cenšoties panākt pēc iespējas 
plašāku preču tirdzniecību, Komisijai būtu 
jāizvērtē iespējamās kvotas un tarifi 
visjutīgākajām nozarēm, kā arī vajadzību 
pēc drošības klauzulām, lai aizsargātu ES 
vienotā tirgus integritāti; turklāt atgādina, 
ka attiecībā uz pārtikas un 
lauksaimniecības produktiem piekļuve ES 
tirgum ir atkarīga no tā, vai tiek stingri 
ievēroti visi ES tiesību akti un standarti, 
tostarp prasības attiecībā uz ražošanas 
procesiem, īpaši tādās jomās kā pārtikas 
nekaitīgums, ģenētiski modificēti 
organismi (ĢMO), pesticīdi, ģeogrāfiskās 
norādes, dzīvnieku labturība, marķēšana un 
izsekojamība, sanitārie un fitosanitārie 
(SFS) standarti, kā arī cilvēku, dzīvnieku 
un augu veselība; turklāt uzskata, ka 
visiem SFS pasākumiem, ko puses 
piemēro cilvēku, dzīvnieku vai augu 
veselības aizsardzībai, jābalstās uz riska 
novērtējumiem, pilnībā ievērojot 
piesardzības principu,

Or. en
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Grozījums Nr. 188
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts – iii apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

iii) cenšoties panākt pēc iespējas 
plašāku preču tirdzniecību, Komisijai būtu 
jāizvērtē iespējamās kvotas un tarifi 
visjutīgākajām nozarēm, kā arī vajadzību 
pēc drošības klauzulām, lai aizsargātu ES 
vienotā tirgus integritāti; turklāt atgādina, 
ka attiecībā uz pārtikas un 
lauksaimniecības produktiem piekļuve ES 
tirgum ir atkarīga no tā, vai tiek stingri 
ievēroti visi ES tiesību akti un standarti, 
īpaši tādās jomās kā pārtikas nekaitīgums, 
ģenētiski modificēti organismi (ĢMO), 
pesticīdi, ģeogrāfiskās norādes, dzīvnieku 
labturība, marķēšana un izsekojamība, 
sanitārie un fitosanitārie (SFS) standarti, kā 
arī cilvēku, dzīvnieku un augu veselība,

iii) cenšoties panākt pēc iespējas 
plašāku preču tirdzniecību, Komisijai būtu 
jāizvērtē iespējamās kvotas, tarifi vai 
izslēgšana attiecībā uz visjutīgākajām 
nozarēm, kā arī vajadzību pēc drošības 
klauzulām, lai aizsargātu ES vienotā tirgus 
un valstu produkcijas integritāti; turklāt 
atgādina, ka visām precēm piekļuve ES 
tirgum ir atkarīga no tā, vai tiek stingri 
ievēroti visi ES tiesību akti un noteikumi; 
piemēram, attiecībā uz pārtikas un 
lauksaimniecības produktiem uzsver to, 
ka ir jāievēro spēkā esošie tiesību akti un 
standarti tādās jomās kā pārtikas 
nekaitīgums, ģenētiski modificēti 
organismi (ĢMO), pesticīdi, ģeogrāfiskās 
norādes, dzīvnieku labturība, marķēšana un 
izsekojamība, sanitārie un fitosanitārie 
(SFS) standarti, kā arī cilvēku, dzīvnieku 
un augu veselība,

Or. en

Grozījums Nr. 189
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Barry Andrews, Dita Charanzová

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts – iii apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

iii) cenšoties panākt pēc iespējas 
plašāku preču tirdzniecību, Komisijai būtu 
jāizvērtē iespējamās kvotas un tarifi 

iii) cenšoties panākt pēc iespējas 
plašāku preču tirdzniecību, Komisijai būtu 
jāizvērtē iespējamās kvotas un tarifi 
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visjutīgākajām nozarēm, kā arī vajadzību 
pēc drošības klauzulām, lai aizsargātu ES 
vienotā tirgus integritāti; turklāt atgādina, 
ka attiecībā uz pārtikas un 
lauksaimniecības produktiem piekļuve ES 
tirgum ir atkarīga no tā, vai tiek stingri 
ievēroti visi ES tiesību akti un standarti, 
īpaši tādās jomās kā pārtikas nekaitīgums, 
ģenētiski modificēti organismi (ĢMO), 
pesticīdi, ģeogrāfiskās norādes, dzīvnieku 
labturība, marķēšana un izsekojamība, 
sanitārie un fitosanitārie (SFS) standarti, kā 
arī cilvēku, dzīvnieku un augu veselība,

visjutīgākajām nozarēm, kā arī vajadzību 
pēc drošības klauzulām, lai aizsargātu ES 
vienotā tirgus integritāti un stabilitāti; 
turklāt atgādina, ka attiecībā uz pārtikas un 
lauksaimniecības produktiem piekļuvei ES 
tirgum jābūt atkarīgai no visu ES tiesību 
aktu un standartu stingras regulatīvās 
atbilstības, nodrošinot vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus, īpaši tādās jomās 
kā pārtikas nekaitīgums, ģenētiski 
modificēti organismi (ĢMO), pesticīdi, 
ģeogrāfiskās norādes, dzīvnieku labturība, 
marķēšana un izsekojamība, sanitārie un 
fitosanitārie (SFS) standarti, kā arī cilvēku, 
dzīvnieku un augu veselība,

Or. en

Grozījums Nr. 190
Anna Fotyga, Geert Bourgeois, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Raffaele Fitto, 
Hermann Tertsch

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts – iii apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

iii) cenšoties panākt pēc iespējas 
plašāku preču tirdzniecību, Komisijai būtu 
jāizvērtē iespējamās kvotas un tarifi 
visjutīgākajām nozarēm, kā arī vajadzību 
pēc drošības klauzulām, lai aizsargātu ES 
vienotā tirgus integritāti; turklāt atgādina, 
ka attiecībā uz pārtikas un 
lauksaimniecības produktiem piekļuve ES 
tirgum ir atkarīga no tā, vai tiek stingri 
ievēroti visi ES tiesību akti un standarti, 
īpaši tādās jomās kā pārtikas nekaitīgums, 
ģenētiski modificēti organismi (ĢMO), 
pesticīdi, ģeogrāfiskās norādes, dzīvnieku 
labturība, marķēšana un izsekojamība, 
sanitārie un fitosanitārie (SFS) standarti, kā 
arī cilvēku, dzīvnieku un augu veselība,

iii) cenšoties panākt pēc iespējas 
plašāku preču tirdzniecību, Komisijai būtu 
jāizvērtē vajadzība pēc drošības klauzulām, 
lai aizsargātu ES vienotā tirgus integritāti; 
turklāt atgādina, ka attiecībā uz pārtikas un 
lauksaimniecības produktiem piekļuve ES 
tirgum ir atkarīga no tā, vai tiek stingri 
ievēroti visi ES tiesību akti un standarti, 
īpaši tādās jomās kā pārtikas nekaitīgums, 
ģenētiski modificēti organismi (ĢMO), 
pesticīdi, ģeogrāfiskās norādes, dzīvnieku 
labturība, marķēšana un izsekojamība, 
sanitārie un fitosanitārie (SFS) standarti, kā 
arī cilvēku, dzīvnieku un augu veselība,

Or. en
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Grozījums Nr. 191
Enikő Győri, László Trócsányi

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts – iii apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

iii) cenšoties panākt pēc iespējas 
plašāku preču tirdzniecību, Komisijai būtu 
jāizvērtē iespējamās kvotas un tarifi 
visjutīgākajām nozarēm, kā arī vajadzību 
pēc drošības klauzulām, lai aizsargātu ES 
vienotā tirgus integritāti; turklāt atgādina, 
ka attiecībā uz pārtikas un 
lauksaimniecības produktiem piekļuve ES 
tirgum ir atkarīga no tā, vai tiek stingri 
ievēroti visi ES tiesību akti un standarti, 
īpaši tādās jomās kā pārtikas nekaitīgums, 
ģenētiski modificēti organismi (ĢMO), 
pesticīdi, ģeogrāfiskās norādes, dzīvnieku 
labturība, marķēšana un izsekojamība, 
sanitārie un fitosanitārie (SFS) standarti, kā 
arī cilvēku, dzīvnieku un augu veselība,

iii) cenšoties noslēgt brīvās 
tirdzniecības nolīgumu bez nodevām un 
kvotām, aptverot visas nozares, Komisijai 
būtu jāizvērtē iespējamās kvotas un tarifi 
visjutīgākajām nozarēm, kā arī vajadzību 
pēc drošības klauzulām, lai aizsargātu ES 
vienotā tirgus integritāti; turklāt atgādina, 
ka attiecībā uz pārtikas un 
lauksaimniecības produktiem piekļuve ES 
tirgum ir atkarīga no tā, vai tiek stingri 
ievēroti visi ES tiesību akti un standarti, 
īpaši tādās jomās kā pārtikas nekaitīgums, 
ģenētiski modificēti organismi (ĢMO), 
pesticīdi, ģeogrāfiskās norādes, dzīvnieku 
labturība, marķēšana un izsekojamība, 
sanitārie un fitosanitārie (SFS) standarti, kā 
arī cilvēku, dzīvnieku un augu veselība,

Or. en

Grozījums Nr. 192
Arba Kokalari, Jörgen Warborn

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts – iii apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

iii) cenšoties panākt pēc iespējas 
plašāku preču tirdzniecību, Komisijai būtu 
jāizvērtē iespējamās kvotas un tarifi 
visjutīgākajām nozarēm, kā arī vajadzību 
pēc drošības klauzulām, lai aizsargātu ES 
vienotā tirgus integritāti; turklāt atgādina, 
ka attiecībā uz pārtikas un 
lauksaimniecības produktiem piekļuve ES 
tirgum ir atkarīga no tā, vai tiek stingri 
ievēroti visi ES tiesību akti un standarti, 
īpaši tādās jomās kā pārtikas nekaitīgums, 

iii) cenšoties panākt pēc iespējas 
plašāku preču tirdzniecību, Komisijai būtu 
jāizvērtē vajadzība pēc drošības klauzulām, 
lai aizsargātu Savienības ražotājus pret 
nopietnu kaitējumu, ko rada neparedzēti 
importa kāpumi; turklāt atgādina, ka 
attiecībā uz pārtikas un lauksaimniecības 
produktiem piekļuve ES tirgum ir atkarīga 
no tā, vai tiek stingri ievēroti visi ES 
tiesību akti un standarti, īpaši tādās jomās 
kā pārtikas nekaitīgums, ģenētiski 
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ģenētiski modificēti organismi (ĢMO), 
pesticīdi, ģeogrāfiskās norādes, dzīvnieku 
labturība, marķēšana un izsekojamība, 
sanitārie un fitosanitārie (SFS) standarti, kā 
arī cilvēku, dzīvnieku un augu veselība,

modificēti organismi (ĢMO), pesticīdi, 
ģeogrāfiskās norādes, dzīvnieku labturība, 
marķēšana un izsekojamība, sanitārie un 
fitosanitārie (SFS) standarti, kā arī cilvēku, 
dzīvnieku un augu veselība,

Or. en

Grozījums Nr. 193
Geert Bourgeois, Anna Fotyga

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts – iii apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

iii) cenšoties panākt pēc iespējas 
plašāku preču tirdzniecību, Komisijai būtu 
jāizvērtē iespējamās kvotas un tarifi 
visjutīgākajām nozarēm, kā arī vajadzību 
pēc drošības klauzulām, lai aizsargātu ES 
vienotā tirgus integritāti; turklāt atgādina, 
ka attiecībā uz pārtikas un 
lauksaimniecības produktiem piekļuve ES 
tirgum ir atkarīga no tā, vai tiek stingri 
ievēroti visi ES tiesību akti un standarti, 
īpaši tādās jomās kā pārtikas nekaitīgums, 
ģenētiski modificēti organismi (ĢMO), 
pesticīdi, ģeogrāfiskās norādes, dzīvnieku 
labturība, marķēšana un izsekojamība, 
sanitārie un fitosanitārie (SFS) standarti, kā 
arī cilvēku, dzīvnieku un augu veselība,

iii) Komisijai būtu jānodrošina nulles 
kvotas un tarifi, nodevas vai maksas visās 
nozarēs, kā paredzēts Politiskajā 
deklarācijā, kā arī vajadzība pēc drošības 
klauzulām, lai aizsargātu ES vienotā tirgus 
integritāti; turklāt atgādina, ka attiecībā uz 
pārtikas un lauksaimniecības produktiem 
piekļuve ES tirgum ir atkarīga no tā, vai 
tiek stingri ievēroti visi ES tiesību akti un 
standarti, īpaši tādās jomās kā pārtikas 
nekaitīgums, ģenētiski modificēti 
organismi (ĢMO), pesticīdi, ģeogrāfiskās 
norādes, dzīvnieku labturība, marķēšana un 
izsekojamība, sanitārie un fitosanitārie 
(SFS) standarti, kā arī cilvēku, dzīvnieku 
un augu veselība,

Or. en

Grozījums Nr. 194
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts – iiia apakšpunkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

iiia) atgādina šajā saistībā, cik svarīgi 
ir garantēt divpusējas sadarbības 
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mehānismus, lai abas puses savstarpēji 
atzītu ikvienu jaunu ģeogrāfisko norādi, 
kas apstiprināta pēc pārejas perioda, vai 
paredzētu atbilstošus pārejas noteikumus, 
nepieļaujot kaitējošu juridisko vakuumu,

Or. en

Grozījums Nr. 195
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts – iv apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

iv) izcelsmes noteikumiem būtu 
jāatspoguļo jaunākie ES brīvās 
tirdzniecības nolīgumi un jāatbilst ES 
ražotāju interesēm; ES un Apvienotās 
Karalistes nolīgumam būtu jāaizsargā 
pašreizējo ES un trešo valstu tirdzniecības 
attiecību satvars un jānovērš parazītisms, 
nodrošinot konsekvenci starp pielāgotu 
tarifu un kvotu sistēmu un produktu 
izcelsmes noteikumiem attiecībā uz trešām 
valstīm,

iv) izcelsmes noteikumiem būtu 
jāatspoguļo jaunākie ES brīvās 
tirdzniecības nolīgumi un jāatbilst ES 
ražotāju interesēm; ES un Apvienotās 
Karalistes nolīgumam būtu jāaizsargā 
pašreizējo ES un trešo valstu tirdzniecības 
attiecību satvars un jānovērš parazītisms, 
nodrošinot konsekvenci starp pielāgotu 
tarifu un kvotu sistēmu un produktu 
izcelsmes noteikumiem attiecībā uz trešām 
valstīm; turklāt uzsver, ka jo īpaši ir 
pilnībā jāievēro pārtikas produktu 
izcelsmes noteikumi un ir jādefinē skaidri 
noteikumi attiecībā uz pārtikas produktu 
pārstrādi Apvienotajā Karalistē, lai 
nepieļautu ES prasību apiešanu, jo īpaši 
saistībā ar iespējamiem brīvās 
tirdzniecības nolīgumiem, ko Apvienotā 
Karaliste parakstīs ar citām valstīm,

Or. en

Grozījums Nr. 196
Arba Kokalari, Jörgen Warborn

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts – iv apakšpunkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

iv) izcelsmes noteikumiem būtu 
jāatspoguļo jaunākie ES brīvās 
tirdzniecības nolīgumi un jāatbilst ES 
ražotāju interesēm; ES un Apvienotās 
Karalistes nolīgumam būtu jāaizsargā 
pašreizējo ES un trešo valstu tirdzniecības 
attiecību satvars un jānovērš parazītisms, 
nodrošinot konsekvenci starp pielāgotu 
tarifu un kvotu sistēmu un produktu 
izcelsmes noteikumiem attiecībā uz trešām 
valstīm,

iv) izcelsmes noteikumiem būtu 
jāatspoguļo jaunākie ES brīvās 
tirdzniecības nolīgumi un jāatbilst ES 
ekonomikas interesēm; ES un Apvienotās 
Karalistes nolīgumam būtu jāaizsargā 
pašreizējo ES un trešo valstu tirdzniecības 
attiecību satvars un jānovērš parazītisms, 
nodrošinot konsekvenci starp pielāgotu 
tarifu un kvotu sistēmu un produktu 
izcelsmes noteikumiem attiecībā uz trešām 
valstīm; kumulācijas noteikumiem jābūt 
vismaz tikpat vērienīgiem kā citos BTN un 
asociācijas nolīgumos ar kaimiņvalstīm,

Or. en

Grozījums Nr. 197
Jérémy Decerle, Nathalie Loiseau, Marie-Pierre Vedrenne

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts – iv apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

iv) izcelsmes noteikumiem būtu 
jāatspoguļo jaunākie ES brīvās 
tirdzniecības nolīgumi un jāatbilst ES 
ražotāju interesēm; ES un Apvienotās 
Karalistes nolīgumam būtu jāaizsargā 
pašreizējo ES un trešo valstu tirdzniecības 
attiecību satvars un jānovērš parazītisms, 
nodrošinot konsekvenci starp pielāgotu 
tarifu un kvotu sistēmu un produktu 
izcelsmes noteikumiem attiecībā uz trešām 
valstīm,

iv) izcelsmes noteikumiem būtu 
jāatspoguļo jaunākie ES brīvās 
tirdzniecības nolīgumi un jāatbilst ES 
ražotāju interesēm; ES un Apvienotās 
Karalistes nolīgumam būtu jāaizsargā 
pašreizējo ES un trešo valstu tirdzniecības 
attiecību satvars un jānovērš parazītisms, 
nodrošinot konsekvenci starp pielāgotu 
tarifu un kvotu sistēmu un produktu 
izcelsmes noteikumiem attiecībā uz trešām 
valstīm un ad hoc mehānismu 
"mijmaiņas" risku novēršanai1a,

_________________
1a Topošajā nolīgumā jāparedz ad hoc 
mehānisms pret "mijmaiņas" riskiem, lai 
aizsargātu iekšējo tirgu no situācijas, kad 
Apvienotā Karaliste izvēlas importēt no 
trešām valstīm preces par zemām cenām 
(lai apmierinātu vietējo patēriņu) un 
eksportēt savus vietējos ražojumus daudz 
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izdevīgākajā ES tirgū bez nodokļiem. 
Šāda rīcība būtu izdevīga gan 
Apvienotajai Karalistei, gan trešām 
valstīm, un izcelsmes noteikumi to 
nevarēs novērst, bet tā destabilizētu 
Eiropas lauksaimniecības nozari, tādēļ ir 
jāparedz īpaši darbības mehānismi.

Or. en

Grozījums Nr. 198
Paulo Rangel

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts – iv apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

iv) izcelsmes noteikumiem būtu 
jāatspoguļo jaunākie ES brīvās 
tirdzniecības nolīgumi un jāatbilst ES 
ražotāju interesēm; ES un Apvienotās 
Karalistes nolīgumam būtu jāaizsargā 
pašreizējo ES un trešo valstu tirdzniecības 
attiecību satvars un jānovērš parazītisms, 
nodrošinot konsekvenci starp pielāgotu 
tarifu un kvotu sistēmu un produktu 
izcelsmes noteikumiem attiecībā uz trešām 
valstīm,

iv) izcelsmes noteikumiem būtu 
jāatspoguļo jaunākie ES brīvās 
tirdzniecības nolīgumi un jāatbilst ES 
ražotāju interesēm; ES un Apvienotās 
Karalistes nolīgumam būtu jāaizsargā 
pašreizējo ES un trešo valstu tirdzniecības 
attiecību satvars, nodrošinot konsekvenci 
starp pielāgotu tarifu un kvotu sistēmu un 
produktu izcelsmes noteikumiem attiecībā 
uz trešām valstīm,

Or. pt

Grozījums Nr. 199
Arba Kokalari, Jörgen Warborn

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts – v apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

v) saistības attiecībā uz antidempinga 
un kompensācijas pasākumiem attiecīgā 
gadījumā varētu pārsniegt PTO 
noteikumus šajā jomā,

v) saistībām attiecībā uz antidempinga 
un kompensācijas pasākumiem būtu 
jāpārsniedz PTO noteikumi šajā jomā un 
jābūt samērīgām ar saistībām un izpildes 
iespējām konkurences un valsts atbalsta 
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jomā,

Or. en

Grozījums Nr. 200
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts – v apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

v) saistības attiecībā uz antidempinga 
un kompensācijas pasākumiem attiecīgā 
gadījumā varētu pārsniegt PTO noteikumus 
šajā jomā,

v) saistībām attiecībā uz antidempinga 
un kompensācijas pasākumiem jāattiecas 
arī uz vides, sociālā un nodokļu dempinga 
gadījumiem, un attiecīgā gadījumā tās 
varētu pārsniegt PTO noteikumus šajā 
jomā,

Or. en

Grozījums Nr. 201
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts – vi apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

vi) būtu jāuzņemas saistības attiecībā 
uz pakalpojumiem, lai panāktu tādu 
pakalpojumu tirdzniecības liberalizācijas 
līmeni, kas ievērojami pārsniedz pušu PTO 
saistības, pamatojoties uz nesen 
noslēgtajiem ES brīvās tirdzniecības 
nolīgumiem, vienlaikus nosargājot ES 
sabiedrisko pakalpojumu augsto kvalitāti 
saskaņā ar LESD un jo īpaši tā 26. 
protokolu par sabiedriskajiem 
pakalpojumiem; no noteikumiem, kas 
saistīti ar liberalizāciju, būtu jāizslēdz 
audiovizuālie pakalpojumi; atkārtoti 
norāda, ka saskaņā ar brīvās tirdzniecības 
nolīgumu piekļuve pakalpojumu tirgum ir 

vi) būtu jāuzņemas saistības attiecībā 
uz pakalpojumiem, lai panāktu tādu 
pakalpojumu tirdzniecības liberalizācijas 
līmeni, kas pārsniedz pušu PTO saistības, 
pamatojoties uz nesen noslēgtajiem ES 
brīvās tirdzniecības nolīgumiem, 
vienlaikus nodrošinot, ka netiek 
piemērotas stāvokļa saglabāšanas un 
sprūdrata klauzulas, un izslēdzot 
pašreizējos un turpmākos ES vispārējas 
nozīmes pakalpojumus, kā arī 
pakalpojumus ar vispārēju 
tautsaimniecisku nozīmi saskaņā ar LESD 
un jo īpaši tā 26. protokolu par 
sabiedriskajiem pakalpojumiem; no 
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ierobežota un vienmēr tiek piemērota 
izslēgšana, atrunas un izņēmumi; būtu 
jāaptver visi pakalpojumu sniegšanas veidi, 
tostarp saistības attiecībā uz fizisku 
personu pārvietošanos pāri robežām (4. 
veids) un noteikumi, kas saistīti ar ES 
noteikumiem un vienlīdzīgas attieksmes 
ievērošanu pret darba ņēmējiem un 
profesionālo kvalifikāciju atzīšanu; 
pasākumos būtu jāiekļauj noteikumi par 
piekļuvi tirgum un uzņēmējas valsts 
noteikumos paredzētā režīma piemērošanu, 
lai nodrošinātu nediskriminējošu attieksmi 
pret ES pakalpojumu sniedzējiem, tostarp 
attiecībā uz uzņēmējdarbības veikšanu, kā 
arī regulatīvās koordinācijas platformām; 
jaunajai kārtībai būtu jāļauj fiziskām 
personām uz laiku ieceļot un uzturēties 
uzņēmējdarbības nolūkā, lai sniegtu 
pakalpojumus,

noteikumiem, kas saistīti ar liberalizāciju, 
būtu jāizslēdz arī audiovizuālie 
pakalpojumi; atkārtoti norāda, ka saskaņā 
ar brīvās tirdzniecības nolīgumu piekļuve 
pakalpojumu tirgum ir ierobežota un 
vienmēr tiek piemērota izslēgšana, atrunas 
un izņēmumi; būtu jāaptver visi 
pakalpojumu sniegšanas veidi, tostarp 
saistības attiecībā uz fizisku personu 
pārvietošanos pāri robežām (4. veids) un 
noteikumi, kas saistīti ar ES noteikumiem 
un vienlīdzīgas attieksmes ievērošanu pret 
darba ņēmējiem un profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanu; pasākumos būtu 
jāiekļauj noteikumi par piekļuvi tirgum un 
uzņēmējas valsts noteikumos paredzētā 
režīma piemērošanu, lai nodrošinātu 
nediskriminējošu attieksmi pret ES 
pakalpojumu sniedzējiem, tostarp attiecībā 
uz uzņēmējdarbības veikšanu, kā arī 
regulatīvās koordinācijas platformām; 
jaunajai kārtībai būtu jāļauj fiziskām 
personām uz laiku ieceļot un uzturēties 
uzņēmējdarbības nolūkā, lai sniegtu 
pakalpojumus,

Or. en

Grozījums Nr. 202
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Frédérique Ries, Marie-Pierre 
Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, Christophe 
Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola Danti, Klemen 
Grošelj, Morten Petersen, Barry Andrews

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts – vi apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

vi) būtu jāuzņemas saistības attiecībā 
uz pakalpojumiem, lai panāktu tādu 
pakalpojumu tirdzniecības liberalizācijas 
līmeni, kas ievērojami pārsniedz pušu PTO 
saistības, pamatojoties uz nesen 
noslēgtajiem ES brīvās tirdzniecības 
nolīgumiem, vienlaikus nosargājot ES 
sabiedrisko pakalpojumu augsto kvalitāti 

vi) būtu jāuzņemas saistības attiecībā 
uz pakalpojumiem, lai panāktu tādu 
pakalpojumu tirdzniecības liberalizācijas 
līmeni, kas ievērojami pārsniedz pušu PTO 
saistības, pamatojoties uz nesen 
noslēgtajiem ES brīvās tirdzniecības 
nolīgumiem, vienlaikus nosargājot ES 
sabiedrisko pakalpojumu augsto kvalitāti 
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saskaņā ar LESD un jo īpaši tā 26. 
protokolu par sabiedriskajiem 
pakalpojumiem; no noteikumiem, kas 
saistīti ar liberalizāciju, būtu jāizslēdz 
audiovizuālie pakalpojumi; atkārtoti 
norāda, ka saskaņā ar brīvās tirdzniecības 
nolīgumu piekļuve pakalpojumu tirgum ir 
ierobežota un vienmēr tiek piemērota 
izslēgšana, atrunas un izņēmumi; būtu 
jāaptver visi pakalpojumu sniegšanas veidi, 
tostarp saistības attiecībā uz fizisku 
personu pārvietošanos pāri robežām (4. 
veids) un noteikumi, kas saistīti ar ES 
noteikumiem un vienlīdzīgas attieksmes 
ievērošanu pret darba ņēmējiem un 
profesionālo kvalifikāciju atzīšanu; 
pasākumos būtu jāiekļauj noteikumi par 
piekļuvi tirgum un uzņēmējas valsts 
noteikumos paredzētā režīma piemērošanu, 
lai nodrošinātu nediskriminējošu attieksmi 
pret ES pakalpojumu sniedzējiem, tostarp 
attiecībā uz uzņēmējdarbības veikšanu, kā 
arī regulatīvās koordinācijas platformām; 
jaunajai kārtībai būtu jāļauj fiziskām 
personām uz laiku ieceļot un uzturēties 
uzņēmējdarbības nolūkā, lai sniegtu 
pakalpojumus,

saskaņā ar LESD un jo īpaši tā 26. 
protokolu par sabiedriskajiem 
pakalpojumiem; no ekonomiskās 
partnerības darbības jomas būtu jāizslēdz 
audiovizuālie pakalpojumi; atkārtoti 
norāda, ka saskaņā ar brīvās tirdzniecības 
nolīgumu piekļuve pakalpojumu tirgum ir 
ierobežota un vienmēr tiek piemērota 
izslēgšana, atrunas un izņēmumi; būtu 
jāaptver visi pakalpojumu sniegšanas veidi, 
tostarp saistības attiecībā uz fizisku 
personu pārvietošanos pāri robežām (4. 
veids) un noteikumi, kas saistīti ar ES 
noteikumiem un vienlīdzīgas attieksmes 
ievērošanu pret darba ņēmējiem un 
profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, 
vienlaikus atgādinot, ka ir jābūt atšķirīgai 
attieksmei pret trešo valsti un dalībvalsti; 
pasākumos būtu jāiekļauj noteikumi par 
piekļuvi tirgum un uzņēmējas valsts 
noteikumos paredzētā režīma piemērošanu, 
lai nodrošinātu nediskriminējošu attieksmi 
pret ES pakalpojumu sniedzējiem, tostarp 
attiecībā uz uzņēmējdarbības veikšanu, kā 
arī informācijas apmaiņu par 
noteikumiem; jaunajai kārtībai būtu jāļauj 
fiziskām personām uz laiku ieceļot un 
uzturēties uzņēmējdarbības nolūkā, lai 
sniegtu pakalpojumus,

Or. en

Grozījums Nr. 203
Arba Kokalari, Jörgen Warborn

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts – vi apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

vi) būtu jāuzņemas saistības attiecībā 
uz pakalpojumiem, lai panāktu tādu 
pakalpojumu tirdzniecības liberalizācijas 
līmeni, kas ievērojami pārsniedz pušu PTO 
saistības, pamatojoties uz nesen 
noslēgtajiem ES brīvās tirdzniecības 
nolīgumiem, vienlaikus nosargājot ES 

vi) būtu jāuzņemas saistības attiecībā 
uz pakalpojumiem, lai panāktu tādu 
pakalpojumu tirdzniecības liberalizācijas 
līmeni, kas ievērojami pārsniedz pušu PTO 
saistības, pamatojoties uz nesen 
noslēgtajiem ES brīvās tirdzniecības 
nolīgumiem, vienlaikus nosargājot ES 
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sabiedrisko pakalpojumu augsto kvalitāti 
saskaņā ar LESD un jo īpaši tā 26. 
protokolu par sabiedriskajiem 
pakalpojumiem; no noteikumiem, kas 
saistīti ar liberalizāciju, būtu jāizslēdz 
audiovizuālie pakalpojumi; atkārtoti 
norāda, ka saskaņā ar brīvās tirdzniecības 
nolīgumu piekļuve pakalpojumu tirgum ir 
ierobežota un vienmēr tiek piemērota 
izslēgšana, atrunas un izņēmumi; būtu 
jāaptver visi pakalpojumu sniegšanas veidi, 
tostarp saistības attiecībā uz fizisku 
personu pārvietošanos pāri robežām (4. 
veids) un noteikumi, kas saistīti ar ES 
noteikumiem un vienlīdzīgas attieksmes 
ievērošanu pret darba ņēmējiem un 
profesionālo kvalifikāciju atzīšanu; 
pasākumos būtu jāiekļauj noteikumi par 
piekļuvi tirgum un uzņēmējas valsts 
noteikumos paredzētā režīma piemērošanu, 
lai nodrošinātu nediskriminējošu attieksmi 
pret ES pakalpojumu sniedzējiem, tostarp 
attiecībā uz uzņēmējdarbības veikšanu, kā 
arī regulatīvās koordinācijas platformām; 
jaunajai kārtībai būtu jāļauj fiziskām 
personām uz laiku ieceļot un uzturēties 
uzņēmējdarbības nolūkā, lai sniegtu 
pakalpojumus,

sabiedrisko pakalpojumu augsto kvalitāti 
saskaņā ar LESD un jo īpaši tā 26. 
protokolu par sabiedriskajiem 
pakalpojumiem; atkārtoti norāda, ka 
saskaņā ar brīvās tirdzniecības nolīgumu 
piekļuve pakalpojumu tirgum ir ierobežota 
un vienmēr tiek piemērota izslēgšana, 
atrunas un izņēmumi; būtu jāaptver visi 
pakalpojumu sniegšanas veidi, tostarp 
saistības attiecībā uz fizisku personu 
pārvietošanos pāri robežām (4. veids) un 
noteikumi, kas saistīti ar ES noteikumiem 
un vienlīdzīgas attieksmes ievērošanu pret 
darba ņēmējiem un profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanu; pasākumos būtu 
jāiekļauj noteikumi par piekļuvi tirgum un 
uzņēmējas valsts noteikumos paredzētā 
režīma piemērošanu, lai nodrošinātu 
nediskriminējošu attieksmi pret ES 
pakalpojumu sniedzējiem, tostarp attiecībā 
uz uzņēmējdarbības veikšanu, kā arī 
regulatīvās koordinācijas platformām; 
jaunajai kārtībai būtu jāļauj fiziskām 
personām uz laiku ieceļot un uzturēties 
uzņēmējdarbības nolūkā, lai sniegtu 
pakalpojumus,

Or. en

Grozījums Nr. 204
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts – vi apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

vi) būtu jāuzņemas saistības attiecībā 
uz pakalpojumiem, lai panāktu tādu 
pakalpojumu tirdzniecības liberalizācijas 
līmeni, kas ievērojami pārsniedz pušu 
PTO saistības, pamatojoties uz nesen 
noslēgtajiem ES brīvās tirdzniecības 
nolīgumiem, vienlaikus nosargājot ES 
sabiedrisko pakalpojumu augsto kvalitāti 

vi) būtu jāuzņemas saistības attiecībā 
uz pakalpojumiem, izmantojot pozitīvā 
saraksta pieeju, vienlaikus nosargājot ES 
sabiedrisko pakalpojumu augsto kvalitāti 
saskaņā ar LESD un jo īpaši tā 26. 
protokolu par sabiedriskajiem 
pakalpojumiem; no noteikumiem, kas 
saistīti ar liberalizāciju, būtu jāizslēdz 
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saskaņā ar LESD un jo īpaši tā 26. 
protokolu par sabiedriskajiem 
pakalpojumiem; no noteikumiem, kas 
saistīti ar liberalizāciju, būtu jāizslēdz 
audiovizuālie pakalpojumi; atkārtoti 
norāda, ka saskaņā ar brīvās tirdzniecības 
nolīgumu piekļuve pakalpojumu tirgum ir 
ierobežota un vienmēr tiek piemērota 
izslēgšana, atrunas un izņēmumi; būtu 
jāaptver visi pakalpojumu sniegšanas veidi, 
tostarp saistības attiecībā uz fizisku 
personu pārvietošanos pāri robežām (4. 
veids) un noteikumi, kas saistīti ar ES 
noteikumiem un vienlīdzīgas attieksmes 
ievērošanu pret darba ņēmējiem un 
profesionālo kvalifikāciju atzīšanu; 
pasākumos būtu jāiekļauj noteikumi par 
piekļuvi tirgum un uzņēmējas valsts 
noteikumos paredzētā režīma piemērošanu, 
lai nodrošinātu nediskriminējošu attieksmi 
pret ES pakalpojumu sniedzējiem, tostarp 
attiecībā uz uzņēmējdarbības veikšanu, kā 
arī regulatīvās koordinācijas platformām; 
jaunajai kārtībai būtu jāļauj fiziskām 
personām uz laiku ieceļot un uzturēties 
uzņēmējdarbības nolūkā, lai sniegtu 
pakalpojumus,

sabiedrības veselības pakalpojumi; no 
noteikumiem, kas saistīti ar liberalizāciju, 
būtu jāizslēdz audiovizuālie pakalpojumi; 
atkārtoti norāda, ka saskaņā ar brīvās 
tirdzniecības nolīgumu piekļuve 
pakalpojumu tirgum ir ierobežota un 
vienmēr tiek piemērota izslēgšana, atrunas 
un izņēmumi; nedrīkst būt saistības, kas 
attiecas uz "jauniem pakalpojumiem"; 
būtu jāaptver visi pakalpojumu sniegšanas 
veidi, tostarp saistības attiecībā uz fizisku 
personu pārvietošanos pāri robežām (4. 
veids) un noteikumi, kas saistīti ar ES 
noteikumiem un vienlīdzīgas attieksmes 
ievērošanu pret darba ņēmējiem un 
profesionālo kvalifikāciju atzīšanu; 
pasākumos būtu jāiekļauj noteikumi par 
piekļuvi tirgum un uzņēmējas valsts 
noteikumos paredzētā režīma piemērošanu, 
lai nodrošinātu nediskriminējošu attieksmi 
pret ES pakalpojumu sniedzējiem, tostarp 
attiecībā uz uzņēmējdarbības veikšanu, kā 
arī regulatīvās koordinācijas platformām; 
jaunajai kārtībai būtu jāļauj fiziskām 
personām uz laiku ieceļot un uzturēties 
uzņēmējdarbības nolūkā, lai sniegtu 
pakalpojumus,

Or. en

Grozījums Nr. 205
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts – via apakšpunkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

via) aicina abas puses vienoties par 
ārkārtas aizsardzības pasākumiem 
attiecībā uz pakalpojumiem, lai, 
pamatojoties uz nediskriminācijas 
principiem, varētu uz laiku apturēt 
piekļuvi tirgum, piemērot valsts režīmu 
un/vai citas atbilstošas prasības atsevišķās 
nozarēs, kā arī papildināt esošos 
noteikumus saskaņā ar GATS XII pantu, 
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ja pusei rodas nopietnas maksājumu 
bilances un ārējas finansiālas grūtības, 
un GATS XIV pantu, ja darbība tiek atzīta 
par nepieciešamu, pamatojoties uz tādiem 
svarīgiem politikas apsvērumiem kā 
dzīvības un veselības aizsardzība,

Or. en

Grozījums Nr. 206
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts – vii apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

vii) vajadzētu jābūt iespējām piekļūt 
publiskā iepirkuma tirgiem ārpus 
saistībām, kas uzņemtas saskaņā ar PTO 
Nolīgumu par valsts iepirkumu, garantējot 
ES uzņēmumiem piekļuvi tirgum 
stratēģiskās nozarēs visos pārvaldes 
līmeņos un tādu atvērtības pakāpi, kas ir 
līdzvērtīga ES publiskā iepirkuma tirgiem; 
šajā sakarā pauž nožēlu par to, ka 
Apvienotās Karalistes sākotnējā sarunu 
nostāja neaptver publisko iepirkumu,

vii) vajadzētu būt iespējām piekļūt 
publiskā iepirkuma tirgiem ārpus 
saistībām, kas uzņemtas saskaņā ar PTO 
Nolīgumu par valsts iepirkumu, garantējot 
ES uzņēmumiem piekļuvi tirgum 
stratēģiskās nozarēs visos pārvaldes 
līmeņos un tādu atvērtības pakāpi, kas ir 
līdzvērtīga ES publiskā iepirkuma tirgiem, 
ja ir vienlīdzīgi konkurences apstākļi; šajā 
sakarā pauž nožēlu par to, ka Apvienotās 
Karalistes sākotnējā sarunu nostāja 
neaptver publisko iepirkumu; uzsver, ka 
ekoloģiskie un sociālie kritēriji, tostarp 
rūpīga pārbaude korporatīvās vides un 
cilvēktiesību jomā, dzimumu līdztiesība, 
vietējie ieguvumi un vietējais saturs būtu 
jāpiemēro arī, piešķirot publiskā 
iepirkuma līgumu slēgšanas tiesības, 
nevis jāizmanto tikai zemākās cenas 
kritērijs,

Or. en

Grozījums Nr. 207
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Anna Bonfrisco, 
Susanna Ceccardi
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Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts – vii apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

vii) vajadzētu jābūt iespējām piekļūt 
publiskā iepirkuma tirgiem ārpus 
saistībām, kas uzņemtas saskaņā ar PTO 
Nolīgumu par valsts iepirkumu, 
garantējot ES uzņēmumiem piekļuvi 
tirgum stratēģiskās nozarēs visos 
pārvaldes līmeņos un tādu atvērtības 
pakāpi, kas ir līdzvērtīga ES publiskā 
iepirkuma tirgiem; šajā sakarā pauž 
nožēlu par to, ka Apvienotās Karalistes 
sākotnējā sarunu nostāja neaptver 
publisko iepirkumu,

vii) dalībvalstīm jābūt tiesībām atbalstīt 
valsts vai ES uzņēmumus piekļuvē 
publiskajam iepirkumam,

Or. fr

Grozījums Nr. 208
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Frédérique Ries, Marie-Pierre 
Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, Christophe 
Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola Danti, Klemen 
Grošelj, Morten Petersen, Barry Andrews, Dita Charanzová

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts – vii apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

vii) vajadzētu jābūt iespējām piekļūt 
publiskā iepirkuma tirgiem ārpus 
saistībām, kas uzņemtas saskaņā ar PTO 
Nolīgumu par valsts iepirkumu, garantējot 
ES uzņēmumiem piekļuvi tirgum 
stratēģiskās nozarēs visos pārvaldes 
līmeņos un tādu atvērtības pakāpi, kas ir 
līdzvērtīga ES publiskā iepirkuma tirgiem; 
šajā sakarā pauž nožēlu par to, ka 
Apvienotās Karalistes sākotnējā sarunu 
nostāja neaptver publisko iepirkumu,

vii) vajadzētu būt iespējām abām 
pusēm piekļūt publiskā iepirkuma tirgiem 
ārpus saistībām, kas uzņemtas saskaņā ar 
PTO Nolīgumu par valsts iepirkumu, 
konkrētās nozarēs visos pārvaldes 
līmeņos, neskarot valstu noteikumus, 
kuru mērķis ir aizsargāt būtiskās drošības 
intereses, garantējot ES uzņēmumiem 
piekļuvi tirgum un tādu atvērtības pakāpi, 
kas ir līdzvērtīga ES publiskā iepirkuma 
tirgiem; tomēr līgumi aizsardzības un 
drošības jomās arī turpmāk jāizslēdz no 
nolīguma noteikumiem; pauž nožēlu par 
to, ka Apvienotās Karalistes sākotnējā 
sarunu nostāja neaptver publisko 
iepirkumu,
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Or. en

Grozījums Nr. 209
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts – vii apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

vii) vajadzētu jābūt iespējām piekļūt 
publiskā iepirkuma tirgiem ārpus 
saistībām, kas uzņemtas saskaņā ar PTO 
Nolīgumu par valsts iepirkumu, garantējot 
ES uzņēmumiem piekļuvi tirgum 
stratēģiskās nozarēs visos pārvaldes 
līmeņos un tādu atvērtības pakāpi, kas ir 
līdzvērtīga ES publiskā iepirkuma tirgiem; 
šajā sakarā pauž nožēlu par to, ka 
Apvienotās Karalistes sākotnējā sarunu 
nostāja neaptver publisko iepirkumu,

vii) vajadzētu būt iespējām piekļūt 
publiskā iepirkuma tirgiem ārpus 
saistībām, kas uzņemtas saskaņā ar PTO 
Nolīgumu par valsts iepirkumu, garantējot 
ES uzņēmumiem piekļuvi tirgum un tādu 
atvērtības pakāpi, kas ir līdzvērtīga ES 
publiskā iepirkuma tirgiem; šajā sakarā 
atzīmē to, ka Apvienotās Karalistes 
sākotnējā sarunu nostāja neaptver publisko 
iepirkumu, iestādēm jāatļauj izslēgt 
uzņēmumus no publiskā iepirkuma 
konkursiem, ja tie savos iepriekšējos 
piedāvājumos ir mēģinājuši krāpties, 
piekukuļot publiskā iepirkuma 
amatpersonas vai īstenot sociālo vai vides 
dempingu,

Or. en

Grozījums Nr. 210
Paulo Rangel

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts – vii apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

vii) vajadzētu jābūt iespējām piekļūt 
publiskā iepirkuma tirgiem ārpus 
saistībām, kas uzņemtas saskaņā ar PTO 
Nolīgumu par valsts iepirkumu, garantējot 
ES uzņēmumiem piekļuvi tirgum 
stratēģiskās nozarēs visos pārvaldes 
līmeņos un tādu atvērtības pakāpi, kas ir 
līdzvērtīga ES publiskā iepirkuma tirgiem; 

vii) vajadzētu būt iespējām piekļūt 
publiskā iepirkuma tirgiem ārpus 
saistībām, kas uzņemtas saskaņā ar PTO 
Nolīgumu par valsts iepirkumu, garantējot 
ES uzņēmumiem piekļuvi tirgum 
stratēģiskās nozarēs visos pārvaldes 
līmeņos un tādu atvērtības pakāpi, kas ir 
līdzvērtīga ES publiskā iepirkuma tirgiem; 
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šajā sakarā pauž nožēlu par to, ka 
Apvienotās Karalistes sākotnējā sarunu 
nostāja neaptver publisko iepirkumu,

šajā sakarā pauž nožēlu par to, ka 
Apvienotās Karalistes sākotnējā sarunu 
nostāja neaptver publisko iepirkumu,

Or. pt

Grozījums Nr. 211
Daniel Caspary

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts – vii apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

vii) vajadzētu jābūt iespējām piekļūt 
publiskā iepirkuma tirgiem ārpus 
saistībām, kas uzņemtas saskaņā ar PTO 
Nolīgumu par valsts iepirkumu, garantējot 
ES uzņēmumiem piekļuvi tirgum 
stratēģiskās nozarēs visos pārvaldes 
līmeņos un tādu atvērtības pakāpi, kas ir 
līdzvērtīga ES publiskā iepirkuma tirgiem; 
šajā sakarā pauž nožēlu par to, ka 
Apvienotās Karalistes sākotnējā sarunu 
nostāja neaptver publisko iepirkumu,

vii) vajadzētu būt iespējām piekļūt 
publiskā iepirkuma tirgiem ārpus 
saistībām, kas uzņemtas saskaņā ar PTO 
Nolīgumu par valsts iepirkumu, garantējot 
ES uzņēmumiem piekļuvi tirgum visos 
pārvaldes līmeņos un tādu atvērtības 
pakāpi, kas ir līdzvērtīga ES publiskā 
iepirkuma tirgiem; šajā sakarā pauž nožēlu 
par to, ka Apvienotās Karalistes sākotnējā 
sarunu nostāja neaptver publisko 
iepirkumu,

Or. en

Grozījums Nr. 212
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts – viii apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

viii) stingri un izpildāmi pasākumi, kas 
attiecas uz intelektuālā īpašuma tiesību, 
piemēram, autortiesību un blakustiesību, 
preču zīmju un rūpniecisko dizainparaugu, 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, patentu un 
komercnoslēpumu, atzīšanu un augsta 
līmeņa aizsardzību, pamatojoties uz 
pašreizējo un turpmāko ES tiesisko 
regulējumu un garantējot tādu pašu 

viii) stingri un izpildāmi pasākumi, kas 
attiecas uz intelektuālā īpašuma tiesību, 
piemēram, autortiesību un blakustiesību, 
preču zīmju un rūpniecisko dizainparaugu, 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, patentu un 
komercnoslēpumu, atzīšanu un augsta 
līmeņa aizsardzību, pamatojoties uz 
pašreizējo un turpmāko ES tiesisko 
regulējumu un garantējot tādu pašu 
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aizsardzības līmeni, kāds paredzēts 
Izstāšanās līgumā,

aizsardzības līmeni, kāds paredzēts 
Izstāšanās līgumā, neapdraudot piekļuvi 
zālēm par pieņemamu cenu, piemēram, 
ģenēriskajām zālēm,

Or. en

Grozījums Nr. 213
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts – viii apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

viii) stingri un izpildāmi pasākumi, kas 
attiecas uz intelektuālā īpašuma tiesību, 
piemēram, autortiesību un blakustiesību, 
preču zīmju un rūpniecisko 
dizainparaugu, ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāžu, patentu un komercnoslēpumu, 
atzīšanu un augsta līmeņa aizsardzību, 
pamatojoties uz pašreizējo un turpmāko ES 
tiesisko regulējumu un garantējot tādu pašu 
aizsardzības līmeni, kāds paredzēts 
Izstāšanās līgumā,

viii) stingri un izpildāmi pasākumi, kas 
attiecas uz intelektuālā īpašuma tiesību, 
tostarp ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
(ĢIN), atzīšanu un aizsardzību, 
pamatojoties uz pašreizējo un turpmāko ES 
tiesisko regulējumu un garantējot tādu pašu 
aizsardzības līmeni, kāds paredzēts 
Izstāšanās līgumā; uzsver, ka ĢIN 
aizsardzība, kas paredzēta izstāšanās 
līgumā, nav apspriežama,

Or. en

Grozījums Nr. 214
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts – ix apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ix) visaptveroša nodaļa par 
mikrouzņēmumu un mazo un vidējo 
uzņēmumu (MVU) vajadzībām un 
interesēm attiecībā uz tirgus piekļuves 
atvieglošanas jautājumiem, tostarp, bet ne 
tikai, tehnisko standartu saderību un 
racionalizētām muitas procedūrām, lai 

ix) visaptveroša nodaļa par 
mikrouzņēmumu un mazo un vidējo 
uzņēmumu (MVU) vajadzībām un 
interesēm attiecībā uz tirgus piekļuves 
atvieglošanas jautājumiem, tostarp, bet ne 
tikai, tehnisko standartu saderību, 
informācijas apmaiņu par 
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saglabātu un radītu konkrētas 
uzņēmējdarbības iespējas un veicinātu to 
internacionalizāciju; norāda, ka Apvienotās 
Karalistes pieeja sarunām neietver īpašus 
noteikumus, kas atspoguļotu šos mērķus,

piemērojamajiem tiesību aktiem un 
vienkāršotām un racionalizētām muitas 
procedūrām, kā arī saskaņotiem kontroles 
pasākumiem, lai saglabātu un radītu 
konkrētas uzņēmējdarbības iespējas un 
veicinātu to internacionalizāciju; norāda, 
ka Apvienotās Karalistes pieeja sarunām 
neietver īpašus noteikumus, kas 
atspoguļotu šos mērķus,

Or. en

Grozījums Nr. 215
Markus Buchheit, Herve Juvin

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts – ix apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ix) visaptveroša nodaļa par 
mikrouzņēmumu un mazo un vidējo 
uzņēmumu (MVU) vajadzībām un 
interesēm attiecībā uz tirgus piekļuves 
atvieglošanas jautājumiem, tostarp, bet ne 
tikai, tehnisko standartu saderību un 
racionalizētām muitas procedūrām, lai 
saglabātu un radītu konkrētas 
uzņēmējdarbības iespējas un veicinātu to 
internacionalizāciju; norāda, ka 
Apvienotās Karalistes pieeja sarunām 
neietver īpašus noteikumus, kas 
atspoguļotu šos mērķus,

ix) visaptveroša nodaļa par 
mikrouzņēmumu un mazo un vidējo 
uzņēmumu (MVU) vajadzībām un 
interesēm attiecībā uz tirgus piekļuves 
atvieglošanas jautājumiem, tostarp, bet ne 
tikai, tehnisko standartu saderību un 
racionalizētām muitas procedūrām, lai 
saglabātu un radītu konkrētas 
uzņēmējdarbības iespējas un veicinātu to 
internacionalizāciju,

Or. en

Grozījums Nr. 216
Liesje Schreinemacher, Nathalie Loiseau, Barry Andrews, Nicola Danti, Svenja Hahn, 
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Jérémy Decerle, 
Dita Charanzová, Urmas Paet, Malik Azmani, Bart Groothuis, Michal Šimečka, 
Bernard Guetta, Katalin Cseh, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts – ix apakšpunkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ix) visaptveroša nodaļa par 
mikrouzņēmumu un mazo un vidējo 
uzņēmumu (MVU) vajadzībām un 
interesēm attiecībā uz tirgus piekļuves 
atvieglošanas jautājumiem, tostarp, bet ne 
tikai, tehnisko standartu saderību un 
racionalizētām muitas procedūrām, lai 
saglabātu un radītu konkrētas 
uzņēmējdarbības iespējas un veicinātu to 
internacionalizāciju; norāda, ka 
Apvienotās Karalistes pieeja sarunām 
neietver īpašus noteikumus, kas 
atspoguļotu šos mērķus,

ix) visaptveroša nodaļa par 
mikrouzņēmumu un mazo un vidējo 
uzņēmumu (MVU) vajadzībām un 
interesēm attiecībā uz tirgus piekļuves 
atvieglošanas jautājumiem, tostarp, bet ne 
tikai, tehnisko standartu saderību un 
racionalizētām muitas procedūrām, lai 
saglabātu un radītu konkrētas 
uzņēmējdarbības iespējas un veicinātu to 
internacionalizāciju; pauž nožēlu par to, ka 
Apvienotās Karalistes pieeja sarunām 
neietver īpašus noteikumus, kas 
atspoguļotu šos mērķus,

Or. en

Grozījums Nr. 217
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts – x apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

x) lai tirdzniecības nolīgums būtu 
visaptverošs, tajā jāiekļauj noteikumi, lai 
nodrošinātu turpmāku Apvienotās 
Karalistes regulējuma saskaņošanu ar ES 
regulējumu; lai veicinātu tirdzniecību, būtu 
jāapspriež transversālas prasības par 
regulējuma saskaņotību un ar tarifiem 
nesaistītiem šķēršļiem, paturot prātā, ka 
regulatīvā sadarbība ir brīvprātīga, un 
ievērojot tiesības reglamentēt sabiedrības 
interesēs, vienlaikus saglabājot regulatīvo 
autonomiju un parlamentārās tiesības, un 
atgādinot, ka noteikumi par regulatīvo 
sadarbību tirdzniecības nolīgumā nevar 
pilnībā garantēt to pašu netraucēto 
tirdzniecību, ko paredz dalība vienotajā 
tirgū; BTN būtu noteikti jāiekļauj 
regulējuma saskaņošana attiecībā uz preču 
tirgus uzraudzību un stingri ražojumu 
standarti, lai nodrošinātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus ES uzņēmumiem un 

x) lai tirdzniecības nolīgums būtu 
visaptverošs, tajā jāiekļauj noteikumi, lai 
nodrošinātu turpmāku Apvienotās 
Karalistes regulējuma saskaņošanu ar ES 
regulējumu; lai veicinātu tirdzniecību, būtu 
jāapspriež transversālas prasības par 
regulējuma saskaņotību un ar tarifiem 
nesaistītiem šķēršļiem, paturot prātā, ka 
regulatīvā sadarbība ir brīvprātīga un ka 
saskaņā ar sarunu mandātu puses 
saglabā savu autonomiju un spēju regulēt 
saimniecisko darbību atbilstoši tādiem 
aizsardzības līmeņiem, kādus katra 
uzskata par piemērotiem, lai sasniegtu 
tādus likumīgus sabiedriskās politikas 
mērķus kā sabiedrības veselība, dzīvnieku 
un augu veselība un labturība, sociālie 
pakalpojumi, sabiedrības izglītošana, 
drošums, vide, tostarp cīņa pret klimata 
pārmaiņām, sabiedrības tikumība, sociālā 
vai patērētāju aizsardzība, privātums un 
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augstu ES patērētāju aizsardzības līmeni, datu aizsardzība, kā arī kultūras 
daudzveidības veicināšana un aizsardzība 
un cīņa pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizēšanu, vienlaikus saglabājot 
parlamentārās tiesības, un atgādinot, ka 
noteikumi par regulatīvo sadarbību 
tirdzniecības nolīgumā nevar pilnībā 
garantēt to pašu netraucēto tirdzniecību, ko 
paredz dalība vienotajā tirgū; BTN būtu 
noteikti jāiekļauj regulējuma saskaņošana 
attiecībā uz preču tirgus uzraudzību un 
stingri ražojumu standarti, lai nodrošinātu 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus ES 
uzņēmumiem un augstu ES patērētāju 
aizsardzības līmeni,

Or. en

Grozījums Nr. 218
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts – x apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

x) lai tirdzniecības nolīgums būtu 
visaptverošs, tajā jāiekļauj noteikumi, lai 
nodrošinātu turpmāku Apvienotās 
Karalistes regulējuma saskaņošanu ar ES 
regulējumu; lai veicinātu tirdzniecību, būtu 
jāapspriež transversālas prasības par 
regulējuma saskaņotību un ar tarifiem 
nesaistītiem šķēršļiem, paturot prātā, ka 
regulatīvā sadarbība ir brīvprātīga, un 
ievērojot tiesības reglamentēt sabiedrības 
interesēs, vienlaikus saglabājot regulatīvo 
autonomiju un parlamentārās tiesības, un 
atgādinot, ka noteikumi par regulatīvo 
sadarbību tirdzniecības nolīgumā nevar 
pilnībā garantēt to pašu netraucēto 
tirdzniecību, ko paredz dalība vienotajā 
tirgū; BTN būtu noteikti jāiekļauj 
regulējuma saskaņošana attiecībā uz preču 
tirgus uzraudzību un stingri ražojumu 
standarti, lai nodrošinātu vienlīdzīgus 

x) lai tirdzniecības nolīgums būtu 
visaptverošs, tajā jāiekļauj noteikumi, lai 
nodrošinātu turpmāku Apvienotās 
Karalistes regulējuma saskaņošanu ar ES 
regulējumu; lai veicinātu tirdzniecību, būtu 
jāapspriež transversālas prasības par 
regulējuma saskaņotību un ar tarifiem 
nesaistītiem šķēršļiem, paturot prātā, ka 
regulatīvā sadarbība ir brīvprātīga, un 
ievērojot tiesības reglamentēt sabiedrības 
interesēs, vienlaikus saglabājot regulatīvo 
autonomiju un parlamentārās tiesības, un 
atgādinot, ka noteikumi par regulatīvo 
sadarbību tirdzniecības nolīgumā nevar 
pilnībā garantēt to pašu netraucēto 
tirdzniecību, ko paredz dalība vienotajā 
tirgū; uzsver šajā saistībā, ka visās 
turpmākajās partnerībās ar Apvienoto 
Karalisti piesardzības dēļ būtu jāparedz 
stingri izņēmumi, lai likumīgi garantētu 
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konkurences apstākļus ES uzņēmumiem un 
augstu ES patērētāju aizsardzības līmeni,

abu pušu tiesības veikt regulēšanu 
sabiedrības interesēs; BTN būtu noteikti 
jāiekļauj regulējuma saskaņošana attiecībā 
uz preču tirgus uzraudzību un stingri 
ražojumu standarti, lai nodrošinātu 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus ES 
uzņēmumiem un augstu ES patērētāju 
aizsardzības līmeni,

Or. en

Grozījums Nr. 219
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts – xi apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xi) lai aizsargātu finanšu un tiesiskā 
regulējuma stabilitāti un nodrošinātu 
pilnīgu atbilstību ES regulatīvajam 
režīmam un standartiem un to 
piemērošanai, ES brīvās tirdzniecības 
nolīgumiem parasti ir raksturīgi 
piesardzības atkāpe un ierobežojumi 
attiecībā uz finanšu pakalpojumu 
pārrobežu sniegšanu, un tie būtu jāiekļauj 
arī šajā nolīgumā,

xi) lai aizsargātu finanšu un tiesiskā 
regulējuma stabilitāti un nodrošinātu 
pilnīgu atbilstību ES regulatīvajam 
režīmam un standartiem un to 
piemērošanai, ES brīvās tirdzniecības 
nolīgumiem parasti ir raksturīgi 
piesardzības atkāpe un ierobežojumi 
attiecībā uz finanšu pakalpojumu 
pārrobežu sniegšanu, un tie būtu jāiekļauj 
arī šajā nolīgumā; Komisijai būtu jāatturas 
no līdzvērtības statusa piešķiršanas 
pieejas attiecībā uz finanšu 
pakalpojumiem, ņemot vērā Apvienotās 
Karalistes valdības paziņojumus par 
tuvākajā laikā paredzēto standartu un 
nodokļu pazemināšanu Apvienotās 
Karalistes finanšu pakalpojumu nozarē, 
lai nodrošinātu konkurences 
priekšrocības,

Or. en

Grozījums Nr. 220
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Anna Bonfrisco, 
Susanna Ceccardi
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Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts – xi apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xi) lai aizsargātu finanšu un tiesiskā 
regulējuma stabilitāti un nodrošinātu 
pilnīgu atbilstību ES regulatīvajam 
režīmam un standartiem un to 
piemērošanai, ES brīvās tirdzniecības 
nolīgumiem parasti ir raksturīgi 
piesardzības atkāpe un ierobežojumi 
attiecībā uz finanšu pakalpojumu 
pārrobežu sniegšanu, un tie būtu jāiekļauj 
arī šajā nolīgumā,

xi) lai aizsargātu finanšu un tiesiskā 
regulējuma stabilitāti un nodrošinātu 
pilnīgu atbilstību ES regulatīvajam 
režīmam un standartiem un to 
piemērošanai, ES brīvās tirdzniecības 
nolīgumiem parasti ir raksturīgi 
piesardzības atkāpe un ierobežojumi 
attiecībā uz finanšu pakalpojumu 
pārrobežu sniegšanu, un tie būtu jāiekļauj 
arī šajā nolīgumā, turklāt tos jāvar 
palielināt, ja kāda dalībvalsts to pieprasa,

Or. fr

Grozījums Nr. 221
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Anna Bonfrisco

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts – xii apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xii) vērienīgi noteikumi, kas ļauj attīstīt 
digitālo tirdzniecību un novērst 
nepamatotus šķēršļus tirdzniecībai ar 
elektroniskiem līdzekļiem, un nodrošināt 
atvērtu, drošu un uzticamu tiešsaistes vidi 
uzņēmumiem un patērētājiem, kā arī 
regulēt pārrobežu datu plūsmas atbilstīgi 
tādiem principiem kā godīga konkurence 
un vērienīgi noteikumi par pārrobežu datu 
pārsūtīšanu, pilnībā ievērojot un neskarot 
ES pašreizējos un turpmākos datu 
aizsardzības un privātuma noteikumus,

xii) vērienīgi noteikumi, kas ļauj attīstīt 
digitālo tirdzniecību un novērst 
nepamatotus šķēršļus tirdzniecībai ar 
elektroniskiem līdzekļiem, un nodrošināt 
atvērtu, drošu un uzticamu tiešsaistes vidi 
uzņēmumiem un patērētājiem, kā arī 
regulēt pārrobežu datu plūsmas atbilstīgi 
tādiem principiem kā godīga konkurence 
un vērienīgi noteikumi par pārrobežu datu 
pārsūtīšanu, pilnībā ievērojot un neskarot 
ES pašreizējos un turpmākos datu 
aizsardzības un privātuma noteikumus; 
prasa Komisijai precizēt savu nostāju 
attiecībā uz vairākām vietnēm, kas 
atrodas Gibraltārā, jo īpaši saistībā ar 
tiešsaistes azartspēlēm, kas rada 
ievērojamu konkurenci spēļu un derību 
nozarei ES dalībvalstīs un daudzos 
gadījumus nesniedz pašas būtiskākās 
garantijas drošībai,
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Or. fr

Grozījums Nr. 222
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts – xii apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xii) vērienīgi noteikumi, kas ļauj attīstīt 
digitālo tirdzniecību un novērst 
nepamatotus šķēršļus tirdzniecībai ar 
elektroniskiem līdzekļiem, un nodrošināt 
atvērtu, drošu un uzticamu tiešsaistes vidi 
uzņēmumiem un patērētājiem, kā arī 
regulēt pārrobežu datu plūsmas atbilstīgi 
tādiem principiem kā godīga konkurence 
un vērienīgi noteikumi par pārrobežu datu 
pārsūtīšanu, pilnībā ievērojot un neskarot 
ES pašreizējos un turpmākos datu 
aizsardzības un privātuma noteikumus,

xii) vērienīgi noteikumi, kas ļauj attīstīt 
digitālo tirdzniecību un novērst 
nepamatotus šķēršļus tirdzniecībai ar 
elektroniskiem līdzekļiem, un nodrošināt 
atvērtu, drošu un uzticamu tiešsaistes vidi 
uzņēmumiem un patērētājiem, kā arī 
regulēt pārrobežu datu plūsmas atbilstīgi 
tādiem principiem kā godīga konkurence 
un vērienīgi noteikumi par pārrobežu datu 
pārsūtīšanu, pilnībā ievērojot un neskarot 
ES pašreizējos un turpmākos datu 
aizsardzības un privātuma noteikumus; 
visam topošajam nolīgumam būtu 
jāpiemēro horizontālas un vērienīgas 
tiesiskās garantijas attiecībā uz datu 
aizsardzību un privātumu,

Or. en

Grozījums Nr. 223
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts – xii apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xii) vērienīgi noteikumi, kas ļauj attīstīt 
digitālo tirdzniecību un novērst 
nepamatotus šķēršļus tirdzniecībai ar 
elektroniskiem līdzekļiem, un nodrošināt 
atvērtu, drošu un uzticamu tiešsaistes vidi 
uzņēmumiem un patērētājiem, kā arī 
regulēt pārrobežu datu plūsmas atbilstīgi 

xii) noteikumi, kas ļauj attīstīt digitālo 
tirdzniecību un e-tirdzniecību, galveno 
uzmanību pievēršot patērētāju 
aizsardzībai un tiesībām uz datu 
privātumu, vienlaikus novēršot arī 
nepamatotus šķēršļus tirdzniecībai ar 
elektroniskiem līdzekļiem, un nodrošināt 
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tādiem principiem kā godīga konkurence 
un vērienīgi noteikumi par pārrobežu datu 
pārsūtīšanu, pilnībā ievērojot un neskarot 
ES pašreizējos un turpmākos datu 
aizsardzības un privātuma noteikumus,

atvērtu, drošu un uzticamu tiešsaistes vidi 
uzņēmumiem un patērētājiem, kā arī 
regulēt pārrobežu datu plūsmas atbilstīgi 
tādiem principiem kā godīga konkurence 
un vērienīgi noteikumi par pārrobežu datu 
pārsūtīšanu, pilnībā ievērojot un neskarot 
ES pašreizējos un turpmākos datu 
aizsardzības un privātuma noteikumus,

Or. en

Grozījums Nr. 224
Traian Băsescu

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts – xii apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xii) vērienīgi noteikumi, kas ļauj attīstīt 
digitālo tirdzniecību un novērst 
nepamatotus šķēršļus tirdzniecībai ar 
elektroniskiem līdzekļiem, un nodrošināt 
atvērtu, drošu un uzticamu tiešsaistes vidi 
uzņēmumiem un patērētājiem, kā arī 
regulēt pārrobežu datu plūsmas atbilstīgi 
tādiem principiem kā godīga konkurence 
un vērienīgi noteikumi par pārrobežu datu 
pārsūtīšanu, pilnībā ievērojot un neskarot 
ES pašreizējos un turpmākos datu 
aizsardzības un privātuma noteikumus,

xii) vērienīgi noteikumi, kas ļauj attīstīt 
digitālo tirdzniecību un novērst 
nepamatotus šķēršļus tirdzniecībai ar 
elektroniskiem līdzekļiem, un nodrošināt 
pārredzamu, taisnīgu, atvērtu, drošu un 
uzticamu tiešsaistes vidi uzņēmumiem un 
patērētājiem, kā arī regulēt pārrobežu datu 
plūsmas atbilstīgi tādiem principiem kā 
godīga konkurence, tirgus varas 
ļaunprātīgas izmantošanas novēršana un 
vērienīgi noteikumi par pārrobežu datu 
pārsūtīšanu, pilnībā ievērojot un neskarot 
ES pašreizējos un turpmākos datu 
aizsardzības un privātuma noteikumus,

Or. ro

Grozījums Nr. 225
Arba Kokalari, Jörgen Warborn

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts – xii apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xii) vērienīgi noteikumi, kas ļauj attīstīt xii) vērienīgi noteikumi, kas ļauj attīstīt 
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digitālo tirdzniecību un novērst 
nepamatotus šķēršļus tirdzniecībai ar 
elektroniskiem līdzekļiem, un nodrošināt 
atvērtu, drošu un uzticamu tiešsaistes vidi 
uzņēmumiem un patērētājiem, kā arī 
regulēt pārrobežu datu plūsmas atbilstīgi 
tādiem principiem kā godīga konkurence 
un vērienīgi noteikumi par pārrobežu datu 
pārsūtīšanu, pilnībā ievērojot un neskarot 
ES pašreizējos un turpmākos datu 
aizsardzības un privātuma noteikumus,

digitālo tirdzniecību un novērst 
nepamatotus šķēršļus tirdzniecībai ar 
elektroniskiem līdzekļiem, tostarp datu 
lokalizācijas prasības, un nodrošināt 
atvērtu, drošu un uzticamu tiešsaistes vidi 
uzņēmumiem un patērētājiem, kā arī 
regulēt pārrobežu datu plūsmas atbilstīgi 
tādiem principiem kā godīga konkurence 
un vērienīgi noteikumi par pārrobežu datu 
pārsūtīšanu, pilnībā ievērojot un neskarot 
ES datu aizsardzības un privātuma 
noteikumus un regulatīvo autonomiju šajā 
jomā,

Or. en

Grozījums Nr. 226
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts – xii apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xii) vērienīgi noteikumi, kas ļauj attīstīt 
digitālo tirdzniecību un novērst 
nepamatotus šķēršļus tirdzniecībai ar 
elektroniskiem līdzekļiem, un nodrošināt 
atvērtu, drošu un uzticamu tiešsaistes vidi 
uzņēmumiem un patērētājiem, kā arī 
regulēt pārrobežu datu plūsmas atbilstīgi 
tādiem principiem kā godīga konkurence 
un vērienīgi noteikumi par pārrobežu datu 
pārsūtīšanu, pilnībā ievērojot un neskarot 
ES pašreizējos un turpmākos datu 
aizsardzības un privātuma noteikumus,

xii) vērienīgi un atbilstīgi noteikumi, 
kas ļauj attīstīt digitālo tirdzniecību un 
novērst nepamatotus šķēršļus tirdzniecībai 
ar elektroniskiem līdzekļiem, un nodrošināt 
atvērtu, drošu un uzticamu tiešsaistes vidi 
uzņēmumiem un patērētājiem, kā arī 
regulēt pārrobežu datu plūsmas un 
apmaiņu atbilstīgi tādiem principiem kā 
godīga konkurence un vērienīgi noteikumi 
par pārrobežu datu pārsūtīšanu, pilnībā 
ievērojot un neskarot ES pašreizējos un 
turpmākos datu aizsardzības un privātuma 
noteikumus,

Or. en

Grozījums Nr. 227
Urmas Paet

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts – xii apakšpunkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xii) vērienīgi noteikumi, kas ļauj attīstīt 
digitālo tirdzniecību un novērst 
nepamatotus šķēršļus tirdzniecībai ar 
elektroniskiem līdzekļiem, un nodrošināt 
atvērtu, drošu un uzticamu tiešsaistes vidi 
uzņēmumiem un patērētājiem, kā arī 
regulēt pārrobežu datu plūsmas atbilstīgi 
tādiem principiem kā godīga konkurence 
un vērienīgi noteikumi par pārrobežu datu 
pārsūtīšanu, pilnībā ievērojot un neskarot 
ES pašreizējos un turpmākos datu 
aizsardzības un privātuma noteikumus,

xii) vērienīgi noteikumi, kas ļauj attīstīt 
un atvieglot digitālo tirdzniecību un 
novērst nepamatotus šķēršļus tirdzniecībai 
ar elektroniskiem līdzekļiem, un nodrošināt 
atvērtu, drošu un uzticamu tiešsaistes vidi 
uzņēmumiem un patērētājiem, kā arī 
regulēt pārrobežu datu plūsmas atbilstīgi 
tādiem principiem kā godīga konkurence 
un vērienīgi noteikumi par divvirzienu datu 
pārsūtīšanas atvieglošanu, pilnībā 
ievērojot un neskarot ES pašreizējos un 
turpmākos datu aizsardzības un privātuma 
noteikumus,

Or. en

Grozījums Nr. 228
Traian Băsescu

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts – xiia apakšpunkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xiia) satvars nepārtrauktai konkurences 
un valsts atbalsta iestāžu sadarbībai, lai 
tās varētu nodrošināt koordināciju ar 
mērķi garantēt neizkropļotas konkurences 
satvaru pārrobežu scenārijos,

Or. ro

Grozījums Nr. 229
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts – xiii apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xiii) tā kā BTN darbības rezultātā, 
tiklīdz sāktos preču ievešana vienotajā 

xiii) tā kā BTN darbības rezultātā, 
tiklīdz sāktos preču ievešana vienotajā 
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tirgū, būtu jāveic muitas pārbaudes un 
verifikācija, kas ietekmētu globālās 
piegādes ķēdes un ražošanas procesus, būtu 
jāstiprina muitas iestādes gan attiecībā uz 
personālu, gan tehnisko aprīkojumu, lai tās 
varētu pildīt savus papildu uzdevumus; 
BTN darbības procedūru mērķim jābūt 
Savienības preču vienotā tirgus noteikumu 
un muitas savienības integritātes 
saglabāšanai, cita starpā izveidojot 
savlaicīgu un efektīvu sadarbības režīmu 
starp ES un Apvienoto Karalisti šajā jomā; 
ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt preču 
atbilstību vienotā tirgus noteikumiem;

tirgū, būtu jāveic muitas pārbaudes un 
verifikācija, kas ietekmētu globālās 
piegādes ķēdes un ražošanas procesus, būtu 
jāstiprina muitas iestādes gan attiecībā uz 
personālu, gan tehnisko aprīkojumu, lai tās 
varētu pildīt savus papildu uzdevumus; 
BTN darbības procedūru mērķim jābūt 
Savienības preču vienotā tirgus noteikumu 
un muitas savienības integritātes 
saglabāšanai, cita starpā izveidojot 
savlaicīgu un efektīvu sadarbības režīmu 
starp ES un Apvienoto Karalisti šajā jomā; 
tā kā ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt preču 
atbilstību vienotā tirgus noteikumiem, 
Komisija tiek mudināta ierosināt izveidot 
uzticamu operatoru sistēmu, lai mazinātu 
darbvietu zaudēšanas un ekonomiskās 
apmaiņas samazināšanās risku;

Or. en

Grozījums Nr. 230
Seán Kelly

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts – xiii apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xiii) tā kā BTN darbības rezultātā, 
tiklīdz sāktos preču ievešana vienotajā 
tirgū, būtu jāveic muitas pārbaudes un 
verifikācija, kas ietekmētu globālās 
piegādes ķēdes un ražošanas procesus, būtu 
jāstiprina muitas iestādes gan attiecībā uz 
personālu, gan tehnisko aprīkojumu, lai tās 
varētu pildīt savus papildu uzdevumus; 
BTN darbības procedūru mērķim jābūt 
Savienības preču vienotā tirgus noteikumu 
un muitas savienības integritātes 
saglabāšanai, cita starpā izveidojot 
savlaicīgu un efektīvu sadarbības režīmu 
starp ES un Apvienoto Karalisti šajā jomā; 
ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt preču 
atbilstību vienotā tirgus noteikumiem;

xiii) tā kā BTN darbības rezultātā, 
tiklīdz sāktos preču ievešana vienotajā 
tirgū, būtu jāveic muitas pārbaudes un 
verifikācija, kas ietekmētu globālās 
piegādes ķēdes un ražošanas procesus, būtu 
jāstiprina muitas iestādes gan attiecībā uz 
personālu, gan tehnisko aprīkojumu, lai tās 
varētu pildīt savus papildu uzdevumus, 
paredzot iespēju izveidot pastāvīgu ES 
biroju Ziemeļīrijā, lai pārbaudītu muitas 
atbilstību; BTN darbības procedūru 
mērķim jābūt Savienības preču vienotā 
tirgus noteikumu un muitas savienības 
integritātes saglabāšanai, cita starpā 
izveidojot savlaicīgu un efektīvu 
sadarbības režīmu starp ES un Apvienoto 
Karalisti šajā jomā; ir ārkārtīgi svarīgi 
nodrošināt preču atbilstību vienotā tirgus 
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noteikumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 231
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Anna Bonfrisco, 
Susanna Ceccardi

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts – xiii apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xiii) tā kā BTN darbības rezultātā, 
tiklīdz sāktos preču ievešana vienotajā 
tirgū, būtu jāveic muitas pārbaudes un 
verifikācija, kas ietekmētu globālās 
piegādes ķēdes un ražošanas procesus, būtu 
jāstiprina muitas iestādes gan attiecībā uz 
personālu, gan tehnisko aprīkojumu, lai tās 
varētu pildīt savus papildu uzdevumus; 
BTN darbības procedūru mērķim jābūt 
Savienības preču vienotā tirgus noteikumu 
un muitas savienības integritātes 
saglabāšanai, cita starpā izveidojot 
savlaicīgu un efektīvu sadarbības režīmu 
starp ES un Apvienoto Karalisti šajā jomā; 
ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt preču 
atbilstību vienotā tirgus noteikumiem;

xiii) tā kā BTN darbības rezultātā, 
tiklīdz sāktos preču ievešana vienotajā 
tirgū, būtu jāveic muitas pārbaudes un 
verifikācija, kas ietekmētu globālās 
piegādes ķēdes un ražošanas procesus, būtu 
jāstiprina muitas iestādes gan attiecībā uz 
personālu, gan tehnisko aprīkojumu, lai tās 
varētu pildīt savus papildu uzdevumus; 
šajā nolūkā dalībvalstīm jāvar brīvi veikt 
nepieciešamās kontroles; BTN darbības 
procedūru mērķim jābūt Savienības preču 
vienotā tirgus noteikumu un muitas 
savienības integritātes saglabāšanai, cita 
starpā izveidojot savlaicīgu un efektīvu 
sadarbības režīmu starp ES un Apvienoto 
Karalisti šajā jomā; ir ārkārtīgi svarīgi 
nodrošināt preču atbilstību vienotā tirgus 
noteikumiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 232
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts – xiiia apakšpunkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xiiia) pauž nožēlu, ka ES juridiskajā 
tekstā nav ietverta vērienīga nodaļa par 
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tirdzniecību un dzimumu līdztiesību, kā to 
pieprasījis Eiropas Parlaments, un 
atgādina, ka būtu jāņem vērā Apvienotās 
Karalistes izstāšanās no ES ietekme uz 
dzimumu līdztiesību, tostarp nodrošinot 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus ES 
darbībām, kas aizsargā un palielina 
sieviešu lomu ekonomikā, piemēram, 
attiecībā uz pasākumiem, kas vērsti uz 
vīriešu un sieviešu darba samaksas 
atšķirību novēršanu;

Or. en

Grozījums Nr. 233
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts – xiiia apakšpunkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xiiia) aicina Komisiju un dalībvalstis 
veikt visus nepieciešamos sagatavošanās 
un piesardzības pasākumus gadījumam, 
ja izstāšanās līguma darbība izbeidzas bez 
nolīguma par turpmākajām attiecībām, jo 
īpaši tirdzniecības un ekonomiskajām 
attiecībām, šādam nolīgumam stājoties 
spēkā 2021. gada 1. janvārī, tostarp 
ārkārtas pasākumus, lai pēc iespējas 
mazinātu kaitējumu skartajiem darba 
ņēmējiem un uzņēmumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 234
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts – xiiib apakšpunkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

xiiib) aicina Komisiju ierosināt 
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pasākumus, lai mazinātu ietekmi uz 
Savienības tirdzniecības partneriem trešās 
valstīs, īpaši jaunattīstības valstīs, ja nav 
iespējams panākt vienošanos ar Apvienoto 
Karalisti, jo Apvienotās Karalistes 
imports, iespējams, ir veidojis lielu daļu šo 
valstu eksporta uz Eiropas Savienību;

Or. en

Grozījums Nr. 235
Markus Buchheit, Herve Juvin

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. pauž nožēlu par Apvienotās 
Karalistes nostāju sarunās ar ES, saskaņā 
ar ko tā līdz šim nav iesaistījusies 
detalizētās sarunās par vienlīdzīgiem 
konkurences apstākļiem; norāda, ka šī 
nostāja neatspoguļo abu pušu parakstītās 
Politiskās deklarācijas 77. punktu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 236
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. pauž nožēlu par Apvienotās 
Karalistes nostāju sarunās ar ES, saskaņā ar 
ko tā līdz šim nav iesaistījusies detalizētās 
sarunās par vienlīdzīgiem konkurences 
apstākļiem; norāda, ka šī nostāja 
neatspoguļo abu pušu parakstītās Politiskās 
deklarācijas 77. punktu;

14. pauž nožēlu par Apvienotās 
Karalistes nostāju sarunās ar ES, saskaņā ar 
ko tā līdz šim nav iesaistījusies detalizētās 
sarunās par vienlīdzīgiem konkurences 
apstākļiem; norāda, ka šī nostāja 
neatspoguļo abu pušu parakstītās Politiskās 
deklarācijas 77. punktu; uzsver, ka 
vērienīga un visaptveroša LPF nodaļa, uz 



AM\1206003LV.docx 129/137 PE652.491v01-00

LV

kuru attiecas saistoši un izpildāmi 
noteikumi, ir nepieciešams nosacījums, 
lai Eiropas Parlaments sniegtu piekrišanu 
tirdzniecības nolīgumam ar Apvienoto 
Karalisti; pauž dziļu nožēlu par to, ka 
Apvienotā Karaliste nepiekrīt, ka 
noteikumiem par darba tiesībām topošajā 
BTN būtu jāpiemēro nolīguma strīdu 
izšķiršanas mehānisms, taču neprecizē, 
kāda veida strīdu izšķiršanas mehānisms 
būtu piemērojams šajā jomā; atgādina, ka 
strīdu izšķiršanas mehānisms ir 
nepieciešams visiem nolīguma 
elementiem;

Or. en

Grozījums Nr. 237
Geert Bourgeois, Anna Fotyga

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. pauž nožēlu par Apvienotās 
Karalistes nostāju sarunās ar ES, saskaņā ar 
ko tā līdz šim nav iesaistījusies detalizētās 
sarunās par vienlīdzīgiem konkurences 
apstākļiem; norāda, ka šī nostāja 
neatspoguļo abu pušu parakstītās Politiskās 
deklarācijas 77. punktu;

14. pauž nožēlu par Apvienotās 
Karalistes nostāju sarunās ar ES, saskaņā ar 
ko tā līdz šim nav iesaistījusies detalizētās 
sarunās par vienlīdzīgiem konkurences 
apstākļiem; norāda, ka šī nostāja 
neatspoguļo abu pušu parakstītās Politiskās 
deklarācijas 77. punktu, kurā norādīts, ka 
precīzam saistību veidam, kas nodrošina 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus, jābūt 
samērīgam ar turpmāko attiecību apjomu 
un dziļumu un abu pušu ekonomisko 
saistību;

Or. en

Grozījums Nr. 238
Danuta Maria Hübner

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. pauž nožēlu par Apvienotās 
Karalistes nostāju sarunās ar ES, saskaņā ar 
ko tā līdz šim nav iesaistījusies detalizētās 
sarunās par vienlīdzīgiem konkurences 
apstākļiem; norāda, ka šī nostāja 
neatspoguļo abu pušu parakstītās Politiskās 
deklarācijas 77. punktu;

14. pauž nožēlu par Apvienotās 
Karalistes nostāju sarunās ar ES, saskaņā ar 
ko tā līdz šim nav iesaistījusies detalizētās 
sarunās par vienlīdzīgiem konkurences 
apstākļiem; norāda, ka šī nostāja 
neatspoguļo abu pušu parakstītās Politiskās 
deklarācijas 77. punktu; tāpēc mudina 
Apvienotās Karalistes valdību steidzami 
pārskatīt savu nostāju sarunās un 
konstruktīvi iesaistīties sarunās par 
vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem;

Or. en

Grozījums Nr. 239
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Barry Andrews

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. atkārtoti norāda — ņemot vērā ES 
un Apvienotās Karalistes ģeogrāfisko 
tuvumu un savstarpējo ekonomisko 
atkarību, izšķirīgs faktors vispārējo 
turpmāko ES un Apvienotās Karalistes 
attiecību apmēra noteikšanā būs tas, cik 
plaša un vēriena būs vienošanās par 
vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem; 
uzsver, ka būtu jānodrošina vienlīdzīgi 
konkurences apstākļi un jāaizsargā ES 
standarti, lai izvairītos no tā, ka tiek 
noteikti pēc iespējas zemāki standarti, 
paredzot dinamiskas saskaņošanas iespēju; 
uzsver vajadzību nodrošināt, ka Apvienotā 
Karaliste, samazinot aizsardzības līmeni, 
negūst negodīgas konkurences 
priekšrocības, un novērst regulējuma 
arbitrāžu no tirgus dalībnieku puses;

15. atkārtoti norāda — ņemot vērā ES 
un Apvienotās Karalistes ģeogrāfisko 
tuvumu un savstarpējo ekonomisko 
atkarību, izšķirīgs faktors vispārējo 
turpmāko ES un Apvienotās Karalistes 
attiecību apmēra noteikšanā būs tas, cik 
plaša un vērienīga būs vienošanās par 
vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem; 
uzsver, ka būtu jānodrošina vienlīdzīgi 
konkurences apstākļi un jāaizsargā ES 
standarti kā nosacījums, lai izvairītos no 
tā, ka tiek noteikti pēc iespējas zemāki 
standarti, vienlaikus veicinot ilgtspējīgu 
attīstību un cīņu pret klimata pārmaiņām, 
paredzot dinamiskas saskaņošanas iespēju; 
uzsver vajadzību nodrošināt, ka Apvienotā 
Karaliste, samazinot aizsardzības līmeni, 
negūst negodīgas konkurences 
priekšrocības, un novērst regulējuma 
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arbitrāžu no tirgus dalībnieku puses;

Or. en

Grozījums Nr. 240
Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi, Raffaele Fitto, Nicola Procaccini, Raffaele 
Stancanelli, Mazaly Aguilar

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. atkārtoti norāda — ņemot vērā ES 
un Apvienotās Karalistes ģeogrāfisko 
tuvumu un savstarpējo ekonomisko 
atkarību, izšķirīgs faktors vispārējo 
turpmāko ES un Apvienotās Karalistes 
attiecību apmēra noteikšanā būs tas, cik 
plaša un vēriena būs vienošanās par 
vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem; 
uzsver, ka būtu jānodrošina vienlīdzīgi 
konkurences apstākļi un jāaizsargā ES 
standarti, lai izvairītos no tā, ka tiek 
noteikti pēc iespējas zemāki standarti, 
paredzot dinamiskas saskaņošanas iespēju; 
uzsver vajadzību nodrošināt, ka Apvienotā 
Karaliste, samazinot aizsardzības līmeni, 
negūst negodīgas konkurences 
priekšrocības, un novērst regulējuma 
arbitrāžu no tirgus dalībnieku puses;

15. atkārtoti norāda — ņemot vērā ES 
un Apvienotās Karalistes ģeogrāfisko 
tuvumu un savstarpējo ekonomisko 
atkarību, izšķirīgs faktors vispārējo 
turpmāko ES un Apvienotās Karalistes 
attiecību apmēra noteikšanā būs tas, cik 
plaša un vērienīga būs vienošanās par 
vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem; 
uzsver, ka būtu jānodrošina vienlīdzīgi 
konkurences apstākļi un jāaizsargā ES 
standarti, lai izvairītos no tā, ka tiek 
noteikti pēc iespējas zemāki standarti, kā 
arī veikti pasākumi ar nepamatotu un 
nesamērīgu kaitīgo ietekmi uz 
tirdzniecības plūsmām, paredzot 
dinamiskas saskaņošanas iespēju; uzsver 
vajadzību nodrošināt, ka Apvienotā 
Karaliste, samazinot aizsardzības līmeni, 
negūst negodīgas konkurences 
priekšrocības, un novērst regulējuma 
arbitrāžu no tirgus dalībnieku puses;

Or. en

Grozījums Nr. 241
Arba Kokalari, Jörgen Warborn

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums



PE652.491v01-00 132/137 AM\1206003LV.docx

LV

15. atkārtoti norāda — ņemot vērā ES 
un Apvienotās Karalistes ģeogrāfisko 
tuvumu un savstarpējo ekonomisko 
atkarību, izšķirīgs faktors vispārējo 
turpmāko ES un Apvienotās Karalistes 
attiecību apmēra noteikšanā būs tas, cik 
plaša un vēriena būs vienošanās par 
vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem; 
uzsver, ka būtu jānodrošina vienlīdzīgi 
konkurences apstākļi un jāaizsargā ES 
standarti, lai izvairītos no tā, ka tiek 
noteikti pēc iespējas zemāki standarti, 
paredzot dinamiskas saskaņošanas 
iespēju; uzsver vajadzību nodrošināt, ka 
Apvienotā Karaliste, samazinot 
aizsardzības līmeni, negūst negodīgas 
konkurences priekšrocības, un novērst 
regulējuma arbitrāžu no tirgus dalībnieku 
puses;

15. atkārtoti norāda — ņemot vērā ES 
un Apvienotās Karalistes ģeogrāfisko 
tuvumu un savstarpējo ekonomisko 
atkarību, izšķirīgs faktors vispārējo 
turpmāko ES un Apvienotās Karalistes 
attiecību apmēra noteikšanā būs tas, cik 
plaša un vērienīga būs vienošanās par 
vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem; 
uzsver, ka būtu jānodrošina noteikumi par 
vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem, kas 
būtu samērīgi ar nolīguma vērienu un 
liberalizācijas līmeni, un jāaizsargā ES 
standarti, lai nodrošinātu godīgu 
konkurenci; uzsver vajadzību nodrošināt, 
ka Apvienotā Karaliste, samazinot 
aizsardzības līmeni, negūst negodīgas 
konkurences priekšrocības, un novērst 
regulējuma arbitrāžu no tirgus dalībnieku 
puses;

Or. en

Grozījums Nr. 242
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. atkārtoti norāda — ņemot vērā ES 
un Apvienotās Karalistes ģeogrāfisko 
tuvumu un savstarpējo ekonomisko 
atkarību, izšķirīgs faktors vispārējo 
turpmāko ES un Apvienotās Karalistes 
attiecību apmēra noteikšanā būs tas, cik 
plaša un vēriena būs vienošanās par 
vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem; 
uzsver, ka būtu jānodrošina vienlīdzīgi 
konkurences apstākļi un jāaizsargā ES 
standarti, lai izvairītos no tā, ka tiek 
noteikti pēc iespējas zemāki standarti, 
paredzot dinamiskas saskaņošanas iespēju; 
uzsver vajadzību nodrošināt, ka Apvienotā 
Karaliste, samazinot aizsardzības līmeni, 
negūst negodīgas konkurences 

15. atkārtoti norāda — ņemot vērā ES 
un Apvienotās Karalistes ģeogrāfisko 
tuvumu un savstarpējo ekonomisko 
atkarību, izšķirīgs faktors vispārējo 
turpmāko ES un Apvienotās Karalistes 
attiecību apmēra noteikšanā būs tas, cik 
plaša un vērienīga būs vienošanās par 
vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem; 
uzsver, ka būtu jānodrošina vienlīdzīgi 
konkurences apstākļi un jāaizsargā ES 
standarti, lai izvairītos no tā, ka tiek 
noteikti pēc iespējas zemāki standarti, 
paredzot politikas un tiesību aktu 
dinamiskas saskaņošanas iespēju; uzsver 
vajadzību nodrošināt, ka Apvienotā 
Karaliste, samazinot aizsardzības līmeni, 
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priekšrocības, un novērst regulējuma 
arbitrāžu no tirgus dalībnieku puses;

negūst negodīgas konkurences 
priekšrocības, un novērst regulējuma 
arbitrāžu no tirgus dalībnieku puses;

Or. en

Grozījums Nr. 243
Enikő Győri, László Trócsányi

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. atkārtoti norāda — ņemot vērā ES 
un Apvienotās Karalistes ģeogrāfisko 
tuvumu un savstarpējo ekonomisko 
atkarību, izšķirīgs faktors vispārējo 
turpmāko ES un Apvienotās Karalistes 
attiecību apmēra noteikšanā būs tas, cik 
plaša un vēriena būs vienošanās par 
vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem; 
uzsver, ka būtu jānodrošina vienlīdzīgi 
konkurences apstākļi un jāaizsargā ES 
standarti, lai izvairītos no tā, ka tiek 
noteikti pēc iespējas zemāki standarti, 
paredzot dinamiskas saskaņošanas iespēju; 
uzsver vajadzību nodrošināt, ka Apvienotā 
Karaliste, samazinot aizsardzības līmeni, 
negūst negodīgas konkurences 
priekšrocības, un novērst regulējuma 
arbitrāžu no tirgus dalībnieku puses;

15. atkārtoti norāda — ņemot vērā ES 
un Apvienotās Karalistes ģeogrāfisko 
tuvumu un savstarpējo ekonomisko 
atkarību, izšķirīgs faktors vispārējo 
turpmāko ES un Apvienotās Karalistes 
attiecību apmēra noteikšanā būs tas, cik 
plaša un vērienīga būs vienošanās par 
vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem; 
uzsver, ka būtu jānodrošina vienlīdzīgi 
konkurences apstākļi un jāaizsargā ES 
standarti, lai izvairītos no tā, ka tiek 
noteikti pēc iespējas zemāki standarti, 
paredzot dinamiskas saskaņošanas iespēju 
attiecībā uz valsts atbalstu; uzsver 
vajadzību nodrošināt, ka Apvienotā 
Karaliste, samazinot aizsardzības līmeni, 
negūst negodīgas konkurences 
priekšrocības, un novērst regulējuma 
arbitrāžu no tirgus dalībnieku puses;

Or. en

Grozījums Nr. 244
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums
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15.a atkārtoti uzsver, ka, lai saglabātu 
ES integritāti un tās vienotā tirgus, 
pilsoņu tiesību, muitas savienības un 
četru brīvību nedalāmību, ir svarīgi 
nodrošināt, ka bezkvotu un beznodokļu 
piekļuves līmenis pasaules lielākajam 
vienotajam tirgum pilnībā atbilst 
normatīvo aktu konverģences līmenim un 
saistībām, kas uzņemtas attiecībā uz 
vienlīdzīgu konkurences apstākļu 
ievērošanu atklātā un godīgā konkurencē, 
lai panāktu dinamisku saskaņošanu; 
uzsver, ka, lai nodrošinātu efektīvu 
ieviešanu, izpildi un strīdu izšķiršanu, ir 
jāapvieno pamatnoteikumi un pasākumi, 
tostarp aizsardzības līmeņa 
nepazemināšanas klauzulas un 
mehānismi;

Or. en

Grozījums Nr. 245
Traian Băsescu

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts – ievaddaļa

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. atgādina savu apņemšanos novērst 
jebkāda veida “dempingu” turpmākajās ES 
un Apvienotās Karalistes attiecībās; 
uzskata, ka svarīgs sarunu iznākums ir 
vienlīdzīgu konkurences apstākļu 
garantēšana, pieņemot stingras apņemšanās 
un izpildāmus noteikumus šādās jomās:

16. atgādina savu apņemšanos novērst 
jebkāda veida “dempingu” turpmākajās ES 
un Apvienotās Karalistes attiecībās; 
uzskata, ka svarīgs sarunu iznākums ir 
vienlīdzīgu konkurences apstākļu 
garantēšana, pieņemot stingras apņemšanās 
un izpildāmus noteikumus, kurus var 
pastāvīgi pielāgot, lai tie atbilstu 
ekonomikas apstākļu izmaiņām, šādās 
jomās:

Or. ro

Grozījums Nr. 246
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo
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Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts – ievaddaļa

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. atgādina savu apņemšanos novērst 
jebkāda veida “dempingu” turpmākajās ES 
un Apvienotās Karalistes attiecībās; 
uzskata, ka svarīgs sarunu iznākums ir 
vienlīdzīgu konkurences apstākļu 
garantēšana, pieņemot stingras apņemšanās 
un izpildāmus noteikumus šādās jomās:

16. atgādina savu apņemšanos novērst 
jebkāda veida "dempingu" turpmākajās ES 
un Apvienotās Karalistes attiecībās; 
uzskata, ka svarīgs sarunu iznākums ir 
vienlīdzīgu konkurences apstākļu 
garantēšana, pieņemot stingras apņemšanās 
un saistošus un izpildāmus noteikumus 
šādās jomās:

Or. en

Grozījums Nr. 247
Liesje Schreinemacher, Nathalie Loiseau, Barry Andrews, Nicola Danti, Svenja Hahn, 
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Jérémy Decerle, 
Dita Charanzová, Urmas Paet, Malik Azmani, Bart Groothuis, Michal Šimečka, 
Bernard Guetta, Katalin Cseh, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts – ievaddaļa

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. atgādina savu apņemšanos novērst 
jebkāda veida “dempingu” turpmākajās ES 
un Apvienotās Karalistes attiecībās; 
uzskata, ka svarīgs sarunu iznākums ir 
vienlīdzīgu konkurences apstākļu 
garantēšana, pieņemot stingras apņemšanās 
un izpildāmus noteikumus šādās jomās:

16. atgādina savu apņemšanos novērst 
jebkāda veida "dempingu" turpmākajās ES 
un Apvienotās Karalistes attiecībās; 
norāda, ka svarīgs sarunu iznākums ir 
vienlīdzīgu konkurences apstākļu 
garantēšana, pieņemot stingras apņemšanās 
un izpildāmus noteikumus šādās jomās:

Or. en

Grozījums Nr. 248
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts – ievaddaļa



PE652.491v01-00 136/137 AM\1206003LV.docx

LV

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. atgādina savu apņemšanos novērst 
jebkāda veida “dempingu” turpmākajās ES 
un Apvienotās Karalistes attiecībās; 
uzskata, ka svarīgs sarunu iznākums ir 
vienlīdzīgu konkurences apstākļu 
garantēšana, pieņemot stingras 
apņemšanās un izpildāmus noteikumus 
šādās jomās:

16. atgādina savu apņemšanos novērst 
jebkāda veida "dempingu" turpmākajās ES 
un Apvienotās Karalistes attiecībās; 
uzskata, ka svarīgs sarunu iznākums ir 
vienlīdzīgu konkurences apstākļu 
garantēšana, pieņemot stingrus un 
izpildāmus noteikumus šādās jomās:

Or. en

Grozījums Nr. 249
Liesje Schreinemacher, Nathalie Loiseau, Barry Andrews, Nicola Danti, Svenja Hahn, 
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Jérémy Decerle, 
Dita Charanzová, Urmas Paet, Malik Azmani, Bart Groothuis, Michal Šimečka, 
Bernard Guetta, Katalin Cseh, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts – i apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

i) konkurence un valsts atbalsts, kam 
būtu jānovērš nevajadzīgi tirdzniecības un 
konkurences izkropļojumi un jāietver 
noteikumi par valsts uzņēmumiem,

i) konkurence un valsts atbalsts, kam 
būtu jānovērš nevajadzīgi tirdzniecības un 
konkurences izkropļojumi un jāietver 
noteikumi par valsts uzņēmumiem; 
attiecībā uz valsts atbalstu pauž nožēlu 
par to, ka Apvienotās Karalistes pieeja 
neatbilst tam pašam mērķim un attiecas 
tikai uz subsīdijām,

Or. en

Grozījums Nr. 250
Traian Băsescu

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts – i apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

i) konkurence un valsts atbalsts, kam 
būtu jānovērš nevajadzīgi tirdzniecības un 

i) konkurence un valsts atbalsts, kā 
arī visi citi vispārīgi vai nozarei specifiski 



AM\1206003LV.docx 137/137 PE652.491v01-00

LV

konkurences izkropļojumi un jāietver 
noteikumi par valsts uzņēmumiem,

reglamentējoši pasākumi, kam būtu 
jānovērš nevajadzīgi tirdzniecības un 
konkurences izkropļojumi un jāietver 
noteikumi par valsts uzņēmumiem,

Or. ro


