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Poprawka 1
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Projekt rezolucji
Umocowanie 6 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając wyniki posiedzenia 
Wspólnego Komitetu UE-Wielka 
Brytania, które odbyło się w dniu 30 
marca 2020 r.,

Or. en

Poprawka 2
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Projekt rezolucji
Umocowanie 6 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając wspólne 
oświadczenie specjalnego komitetu do 
spraw związanych z wykonaniem 
Protokołu w sprawie Irlandii / Irlandii 
Północnej z dnia 30 kwietnia 2020 r.,

Or. en

Poprawka 3
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Susanna Ceccardi

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że mandat UE 
przyjęty przez Radę 25 lutego br. stanowi 
punkt wyjścia do kompleksowego nowego 
partnerstwa tworzącego spójną strukturę i 
ogólne ramy zarządzania;

skreśla się
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Or. fr

Poprawka 4
Kati Piri, Christophe Hansen

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że mandat UE 
przyjęty przez Radę 25 lutego br. stanowi 
punkt wyjścia do kompleksowego nowego 
partnerstwa tworzącego spójną strukturę i 
ogólne ramy zarządzania;

A. mając na uwadze, że deklaracja 
polityczna stanowi punkt odniesienia dla 
negocjacji i określa parametry ambitnego, 
szerokiego, pogłębionego i elastycznego 
partnerstwa handlowego i gospodarczego 
opartego na kompleksowej i 
zrównoważonej umowie o wolnym handlu 
i obejmującego takie obszary jak 
współpraca organów ścigania i wymiarów 
sprawiedliwości w sprawach karnych, 
polityka zagraniczna, bezpieczeństwo i 
obrona oraz szersze obszary współpracy; 
mając na uwadze, że mandat UE przyjęty 
na tej podstawie przez Radę w dniu 25 
lutego stanowi ramy negocjacyjne, które 
przewidują silne i kompleksowe 
partnerstwo między UE a Zjednoczonym 
Królestwem, tworzące spójną strukturę i 
ogólne ramy zarządzania; mając na 
uwadze, że UE nie będzie akceptować 
fragmentarycznego podejścia 
Zjednoczonego Królestwa, którego celem 
jest wynegocjowanie szeregu odrębnych, 
niezależnych porozumień;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Motyw A b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że w okresie 
przejściowym prawo UE we wszystkich 
obszarach polityki ma wciąż zastosowanie 
do Zjednoczonego Królestwa i w 
Zjednoczonym Królestwie, z wyjątkiem 
postanowień traktatów i aktów, które nie 
były wiążące dla Zjednoczonego 
Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie 
przed wejściem w życie umowy o 
wystąpieniu; mając na uwadze, że w dniu 
14 maja 2020 r. Komisja Europejska 
wszczęła przeciwko Wielkiej Brytanii 
postępowanie w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego 
w związku z nieprzestrzeganiem przepisów 
UE dotyczących swobodnego 
przemieszczania się;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Motyw A c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ac. mając na uwadze, że Parlament 
Europejski wyraził swoje stanowisko w 
sprawie proponowanego mandatu 
negocjacyjnego dotyczącego nowego 
partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem 
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w 
rezolucji z dnia 12 lutego 2020 r.

Or. en

Poprawka 7
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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

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że mandat UE 
opiera się na wytycznych Rady 
Europejskiej z dnia 23 marca 2018 r. oraz 
na deklaracji politycznej uzgodnionej ze 
Zjednoczonym Królestwem w dniu 17 
października 2019 r.;

B. mając na uwadze, że mandat UE 
opiera się na wytycznych Rady 
Europejskiej z dnia 23 marca 2018 r. oraz 
na deklaracji politycznej uzgodnionej przez 
UE i Zjednoczone Królestwo w dniu 17 
października 2019 r.; mając na uwadze, że 
w deklaracji politycznej ustanowiono 
parametry nowego partnerstwa;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że negocjacje 
dotyczące przyszłego partnerstwa powinny 
opierać się na skutecznym wykonaniu 
Umowy o wystąpieniu i załączonych do 
niej trzech protokołów.

C. mając na uwadze, że negocjacje 
dotyczące przyszłego partnerstwa mogą 
opierać się jedynie na skutecznym i 
pełnym wykonaniu umowy o wystąpieniu 
i załączonych do niej trzech protokołów.

Or. en

Poprawka 9
Daniel Caspary

Projekt rezolucji
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Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że negocjacje 
dotyczące przyszłego partnerstwa powinny 
opierać się na skutecznym wykonaniu 
Umowy o wystąpieniu i załączonych do 
niej trzech protokołów.

C. mając na uwadze, że negocjacje 
dotyczące przyszłego partnerstwa powinny 
opierać się na skutecznym i pełnym 
wykonaniu umowy o wystąpieniu i 
załączonych do niej trzech protokołów.

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że UE dąży do 
ustanowienia kompleksowego nowego 
partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem, 
obejmującego obszary zainteresowania 
nakreślone w deklaracji politycznej: 
współpracę handlową i gospodarczą, 
współpracę organów ścigania i wymiarów 
sprawiedliwości w sprawach karnych, 
politykę zagraniczną, bezpieczeństwo i 
obronę, a także współpracę tematyczną;

D. mając na uwadze, że UE dąży do 
ustanowienia ambitnego i kompleksowego 
nowego partnerstwa ze Zjednoczonym 
Królestwem, obejmującego obszary 
zainteresowania nakreślone w deklaracji 
politycznej: współpracę handlową i 
gospodarczą, współpracę organów ścigania 
i wymiarów sprawiedliwości w sprawach 
karnych, politykę zagraniczną, 
bezpieczeństwo i obronę, zwalczanie 
terroryzmu, cyberbezpieczeństwo, a także 
inne tematyczne obszary współpracy;

Or. en

Poprawka 11
Kati Piri, Christophe Hansen

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że UE dąży do 
ustanowienia kompleksowego nowego 

D. mając na uwadze, że UE powinna 
utrzymać swoje wysiłki i determinację w 
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partnerstwa ze Zjednoczonym 
Królestwem, obejmującego obszary 
zainteresowania nakreślone w deklaracji 
politycznej: współpracę handlową i 
gospodarczą, współpracę organów 
ścigania i wymiarów sprawiedliwości w 
sprawach karnych, politykę zagraniczną, 
bezpieczeństwo i obronę, a także 
współpracę tematyczną;

celu wynegocjowania umowy, jak 
wyraźnie przewidziano w deklaracji 
politycznej, którą podpisały obie strony, w 
tym premier Zjednoczonego Królestwa, w 
dniu 17 października 2019 r., oraz w 
mandacie negocjacyjnym;

Or. en

Poprawka 12
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Susanna Ceccardi

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że przyszła 
umowa powinna wpisywać się w ogólne 
ramy zarządzania oraz że Trybunał 
Sprawiedliwości UE powinien być 
jedynym organem właściwym do 
dokonywania wykładni prawa UE;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że w dniu 31 
stycznia 2020 r. Zjednoczone Królestwo 
przestało być państwem członkowskim 
Unii Europejskiej;
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Or. en

Poprawka 14
Kati Piri, Christophe Hansen

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że 
Zjednoczonemu Królestwu jako państwu 
trzeciemu nie mogą przysługiwać prawa i 
korzyści takie same jak w przypadku 
państw członkowskich, w związku z czym 
w styczniu 2021 r. sytuacja zmieni się 
znacznie zarówno w UE, jak i w 
Zjednoczonym Królestwie;

F. mając na uwadze, że 
Zjednoczonemu Królestwu jako państwu 
trzeciemu nie mogą przysługiwać prawa i 
korzyści takie same jak w przypadku 
państw członkowskich, w związku z czym 
w styczniu 2021 r. sytuacja zmieni się 
znacznie zarówno w UE, jak i w 
Zjednoczonym Królestwie; mając na 
uwadze, że w przyszłej umowie o 
partnerstwie należy wziąć pod uwagę 
bliskość geograficzną Zjednoczonego 
Królestwa, jego ścisłe powiązania z Unią 
oraz wysoki poziom dostosowania do 
przepisów UE, przy czym UE od początku 
wyraźnie twierdziła, że więcej przywilejów 
i praw dla Zjednoczonego Królestwa 
będzie się wiązać również z większą liczbą 
zobowiązań;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że 
Zjednoczonemu Królestwu jako państwu 
trzeciemu nie mogą przysługiwać prawa i 
korzyści takie same jak w przypadku 
państw członkowskich, w związku z czym 
w styczniu 2021 r. sytuacja zmieni się 

F. mając na uwadze, że w styczniu 
2021 r. sytuacja zmieni się znacznie 
zarówno w UE, jak i w Zjednoczonym 
Królestwie;
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znacznie zarówno w UE, jak i w 
Zjednoczonym Królestwie;

Or. en

Poprawka 16
Attila Ara-Kovács

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że 
Zjednoczonemu Królestwu jako państwu 
trzeciemu nie mogą przysługiwać prawa i 
korzyści takie same jak w przypadku 
państw członkowskich, w związku z czym 
w styczniu 2021 r. sytuacja zmieni się 
znacznie zarówno w UE, jak i w 
Zjednoczonym Królestwie;

F. mając na uwadze, że Zjednoczone 
Królestwo jako państwo trzecie nie może 
cieszyć się takimi samymi prawami i 
korzyściami ani podlegać tym samym 
obowiązkom co państwa członkowskie, w 
związku z czym w styczniu 2021 r. 
sytuacja zmieni się znacznie zarówno w 
UE, jak i w Zjednoczonym Królestwie;

Or. en

Poprawka 17
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że 
Zjednoczonemu Królestwu jako państwu 
trzeciemu nie mogą przysługiwać prawa i 
korzyści takie same jak w przypadku 
państw członkowskich, w związku z czym 
w styczniu 2021 r. sytuacja zmieni się 
znacznie zarówno w UE, jak i w 
Zjednoczonym Królestwie;

F. mając na uwadze, że Zjednoczone 
Królestwo jako państwo trzecie nie może 
podlegać tym samym obowiązkom ani 
cieszyć się takimi samymi prawami i 
korzyściami co państwa członkowskie, w 
związku z czym w styczniu 2021 r. 
sytuacja zmieni się znacznie zarówno w 
UE, jak i w Zjednoczonym Królestwie;

Or. en
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Poprawka 18
Paulo Rangel

Projekt rezolucji
Motyw -A (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że UE i 
Zjednoczone Królestwo łączą podstawowe 
wartości i zasady, powiązania 
gospodarcze, geograficzne sąsiedztwo oraz 
ich współzależność w dziedzinie 
bezpieczeństwa i obrony;

Or. pt

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

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że Zjednoczone 
Królestwo jest ważnym graczem i 
sojusznikiem w obszarze spraw 
zagranicznych, bezpieczeństwa i obrony, 
charakteryzującym się dużym budżetem 
obronnym, szeroką siecią dyplomatyczną 
oraz wysokiej klasy służbami 
bezpieczeństwa i wywiadu, a także 
będącym stałym członkiem Rady 
Bezpieczeństwa ONZ i członkiem 
założycielem NATO;

Or. en

Poprawka 20
Geert Bourgeois, Anna Fotyga

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że UE jest 
największym partnerem handlowym 
Zjednoczonego Królestwa; mając na 
uwadze, że w 2018 r. eksport do Unii 
Europejskiej stanowił 45 % całkowitego 
eksportu ze Zjednoczonego Królestwa, a 
import z UE wzrósł do 53 % całkowitego 
importu do Zjednoczonego Królestwa; 
mając na uwadze, że deficyt w handlu 
towarami przewyższył nadwyżkę w handlu 
usługami;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że w deklaracji 
politycznej UE i Zjednoczone Królestwo 
uzgodniły zorganizowanie spotkania 
wysokiego szczebla w czerwcu 2020 r., 
aby podsumować postępy i uzgodnić 
działania, które przyczynią się do 
postępów w negocjacjach dotyczących 
przyszłych stosunków;

G. mając na uwadze, że w deklaracji 
politycznej UE i Zjednoczone Królestwo 
uzgodniły zorganizowanie spotkania 
wysokiego szczebla w czerwcu 2020 r., 
aby podsumować postępy we wdrażaniu 
umowy o wystąpieniu i w negocjacjach 
oraz uzgodnić działania, które przyczynią 
się do postępów w negocjacjach 
dotyczących przyszłych stosunków;

Or. en

Poprawka 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
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Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że UE i jej 
państwa członkowskie powinny zachować 
jedność podczas negocjacji, aby jak 
najlepiej bronić interesów swoich 
obywateli;

H. mając na uwadze, że jedność UE i 
jej państw członkowskich podczas 
negocjacji ma zasadnicze znaczenie dla 
ochrony interesów UE, w tym interesów 
jej obywateli w najlepszy możliwy sposób; 
mając na uwadze, że UE i jej państwa 
członkowskie zajmowały jednolite 
stanowisko w trakcie negocjacji i przy 
przyjmowaniu umowy o wystąpieniu i nie 
uległo to zmianie do tej pory; mając na 
uwadze, że o tej jedności świadczy 
przyjęcie mandatu negocjacyjnego 
powierzonego negocjatorowi UE i szefowi 
grupy zadaniowej UE Michelowi 
Barnierowi, który cieszy się silnym 
poparciem UE i jej państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 23
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Susanna Ceccardi

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że UE i jej 
państwa członkowskie powinny zachować 
jedność podczas negocjacji, aby jak 
najlepiej bronić interesów swoich 
obywateli;

H. mając na uwadze, że podczas 
negocjacji w sprawie umowy ze 
Zjednoczonym Królestwem Wielkiej 
Brytanii i Irlandii Północnej państwa 
członkowskie UE powinny móc bronić 
swoich podstawowych interesów;

Or. fr

Poprawka 24
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Projekt rezolucji
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Motyw H a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że przede 
wszystkim Francja, szczególnie mocno 
dotknięta skutkami obowiązujących w 
Wielkiej Brytanii przepisów prawnych 
dotyczących prawa do azylu, musi być w 
stanie bronić swoich interesów, w razie 
potrzeby, na podstawie szczególnej i 
odrębnej umowy ze Zjednoczonym 
Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Północnej;

Or. fr

Poprawka 25
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że w deklaracji 
politycznej UE i Zjednoczone Królestwo 
uzgodniły, że podstawą przyszłych 
stosunków powinny być wspólnie 
wyznawane wartości, takie jak 
poszanowanie i ochrona praw człowieka i 
podstawowych wolności, zasad 
demokratycznych, praworządności i 
wsparcia dla nieproliferacji, oraz że 
wartości te stanowią zasadniczy warunek 
wstępny współpracy w tych ramach; 
mając na uwadze, że przyszłe stosunki 
powinny obejmować stałe zobowiązanie 
Zjednoczonego Królestwa do 
przestrzegania ram europejskiej 
konwencji praw człowieka (EKPC);

skreśla się

Or. fr

Poprawka 26
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
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w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że w deklaracji 
politycznej UE i Zjednoczone Królestwo 
uzgodniły, że podstawą przyszłych 
stosunków powinny być wspólnie 
wyznawane wartości, takie jak 
poszanowanie i ochrona praw człowieka i 
podstawowych wolności, zasad 
demokratycznych, praworządności i 
wsparcia dla nieproliferacji, oraz że 
wartości te stanowią zasadniczy warunek 
wstępny współpracy w tych ramach; mając 
na uwadze, że przyszłe stosunki powinny 
obejmować stałe zobowiązanie 
Zjednoczonego Królestwa do 
przestrzegania ram europejskiej konwencji 
praw człowieka (EKPC);

I. mając na uwadze, że w deklaracji 
politycznej UE i Zjednoczone Królestwo 
uzgodniły, że podstawą przyszłych 
stosunków powinny być wspólnie 
wyznawane wartości, takie jak 
poszanowanie i ochrona praw człowieka i 
podstawowych wolności, zasad 
demokratycznych, praworządności i 
wsparcia dla nieproliferacji, oraz że 
wartości te stanowią zasadniczy warunek 
wstępny współpracy w tych ramach; mając 
na uwadze, że przyszłe stosunki powinny 
obejmować stałe zobowiązanie 
Zjednoczonego Królestwa do 
przestrzegania ram europejskiej konwencji 
praw człowieka (EKPC) i Karty Narodów 
Zjednoczonych, zasad rozbrojenia, pokoju 
i bezpieczeństwa oraz zrównoważonego 
rozwoju;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że w deklaracji 
politycznej UE i Zjednoczone Królestwo 
uzgodniły, że podstawą przyszłych 
stosunków powinny być wspólnie 
wyznawane wartości, takie jak 
poszanowanie i ochrona praw człowieka i 
podstawowych wolności, zasad 

I. mając na uwadze, że w deklaracji 
politycznej UE i Zjednoczone Królestwo 
uzgodniły, że podstawą przyszłych 
stosunków powinny być wspólnie 
wyznawane wartości, takie jak 
poszanowanie i ochrona praw człowieka i 
podstawowych wolności, zasad 
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demokratycznych, praworządności i 
wsparcia dla nieproliferacji, oraz że 
wartości te stanowią zasadniczy warunek 
wstępny współpracy w tych ramach; mając 
na uwadze, że przyszłe stosunki powinny 
obejmować stałe zobowiązanie 
Zjednoczonego Królestwa do 
przestrzegania ram europejskiej konwencji 
praw człowieka (EKPC);

demokratycznych i praworządności, 
międzynarodowy ład oparty na zasadach, 
w tym wsparcie dla nieproliferacji, a także 
ochrona środowiska oraz że wartości te 
stanowią zasadniczy warunek wstępny 
współpracy w tych ramach; mając na 
uwadze, że przyszłe stosunki powinny być 
uzależnione od stałego zobowiązania 
Zjednoczonego Królestwa do 
przestrzegania ram europejskiej konwencji 
praw człowieka (EKPC);

Or. en

Poprawka 28
Kati Piri, Christophe Hansen

Projekt rezolucji
Motyw I a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ia. mając na uwadze, że jeżeli nie uda 
się osiągnąć porozumienia, obie strony 
będą musiały przygotować się na bardzo 
dramatyczne zmiany w swoich 
gospodarkach, pogłębione dodatkowo 
przez kryzys związany z COVID-19 i jego 
spodziewane skutki gospodarcze;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Motyw I a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ia. mając na uwadze, że w deklaracji 
politycznej stwierdzono, iż podstawą 
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przyszłego partnerstwa gospodarczego 
będą przepisy zapewniające równe 
warunki działania umożliwiające otwartą 
i uczciwą konkurencję;

Or. en

Poprawka 30
Anna Fotyga, Geert Bourgeois, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Raffaele Fitto

Projekt rezolucji
Motyw I a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ia. mając na uwadze, że przyszłe 
stosunki muszą opierać się na 
równowadze praw i obowiązków, z 
uwzględnieniem zasad każdej ze stron;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Motyw I b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ib. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 doprowadziła do zupełnie 
nieoczekiwanej i bezprecedensowej nowej 
sytuacji, co ma znaczący wpływ na 
wdrażanie umowy o wystąpieniu oraz na 
rytm i skuteczność negocjacji między 
Zjednoczonym Królestwem a UE;

Or. en
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Poprawka 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

Projekt rezolucji
Motyw I c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ic. mając na uwadze, że w obliczu 
globalnej pandemii oraz jej 
przewidywalnych skutków 
geopolitycznych, gospodarczych i 
społecznych jeszcze bardziej konieczne 
jest usprawnienie mechanizmów 
współpracy między partnerami i 
sojusznikami;

Or. en

Poprawka 33
Kati Piri, Christophe Hansen

Projekt rezolucji
Motyw I b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ib. mając na uwadze, że obecna presja 
czasu w negocjacjach wynika jedynie z 
wyborów dokonanych przez Zjednoczone 
Królestwo;

Or. en

Poprawka 34
Kati Piri, Christophe Hansen

Projekt rezolucji
Śródtytuł 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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ubolewa, że poza drobnymi zmianami w 
ograniczonej liczbie obszarów trzy rundy 
negocjacji nie przyniosły rzeczywistych 
postępów;

Or. en

Poprawka 35
Kati Piri, Christophe Hansen

Projekt rezolucji
Śródtytuł 1 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

ponownie podkreśla zdecydowane 
stanowisko UE, że postęp należy osiągać 
równolegle we wszystkich obszarach 
negocjacji, w tym w odniesieniu do 
równych warunków działania, 
rybołówstwa, bezpieczeństwa 
wewnętrznego i sprawowania rządów, jak 
określono w deklaracji politycznej; 
podkreśla, że wszystkie negocjacje 
dotyczące kwestii gospodarczych są 
niepodzielne, a UE nie wyrazi zgody na 
zawarcie umowy o wolnym handlu bez 
zapewnienia wystarczających gwarancji 
równych szans i zadowalającego 
porozumienia w obszarze rybołówstwa; w 
pełni popiera zatem Komisję, która 
zamiast uzgadniania odrębnych umów 
chce kompleksowego projektu 
traktatu, zgodnie z pierwotną propozycją 
UE;

Or. en

Poprawka 36
Kati Piri, Christophe Hansen

Projekt rezolucji
Śródtytuł 1 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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z zadowoleniem przyjmuje publikację 
brytyjskiego projektu propozycji 
prawnych, choć nastąpiła ona z 
opóźnieniem; zauważa, że wbrew 
twierdzeniom Zjednoczonego Królestwa, 
że wykorzystuje istniejące precedensy, 
wiele z tych propozycji znacznie wykracza 
poza to, co UE wynegocjowała w innych 
umowach o wolnym handlu z państwami 
trzecimi w ostatnich latach; przypomina, 
że każde ostateczne porozumienie musi 
opierać się na równowadze praw i 
obowiązków;

Or. en

Poprawka 37
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Susanna Ceccardi

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem odnotowuje 
wysoki poziom zbieżności między celami 
negocjacyjnymi określonymi w rezolucji z 
dnia 12 lutego 2020 r. a wytycznymi 
negocjacyjnymi przyjętymi przez Radę w 
dniu 25 lutego 2020 r.; podkreśla, że 
Komisja ma pełne poparcie Parlamentu w 
negocjacjach ze Zjednoczonym 
Królestwem zgodnie z ustalonymi 
wytycznymi, ponieważ wszystkie trzy 
instytucje zasadniczo zgadzają się co do 
pożądanego wyniku negocjacji;

1. odnotowuje wysoki poziom 
zbieżności między celami negocjacyjnymi 
określonymi w rezolucji z dnia 12 lutego 
2020 r. a wytycznymi negocjacyjnymi 
przyjętymi przez Radę w dniu 25 lutego 
2020 r.; ubolewa, że Komisja ma wyłączny 
mandat negocjacyjny i domaga się, by był 
on sprawowany bezpośrednio przez Radę;

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Ustęp 1
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Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem odnotowuje 
wysoki poziom zbieżności między celami 
negocjacyjnymi określonymi w rezolucji z 
dnia 12 lutego 2020 r. a wytycznymi 
negocjacyjnymi przyjętymi przez Radę w 
dniu 25 lutego 2020 r.; podkreśla, że 
Komisja ma pełne poparcie Parlamentu w 
negocjacjach ze Zjednoczonym 
Królestwem zgodnie z ustalonymi 
wytycznymi, ponieważ wszystkie trzy 
instytucje zasadniczo zgadzają się co do 
pożądanego wyniku negocjacji;

1. z zadowoleniem odnotowuje 
wysoki poziom zbieżności między celami 
negocjacyjnymi określonymi w rezolucji 
PE z dnia 12 lutego 2020 r. a tymi 
przyjętymi przez Radę w dniu 25 lutego 
2020 r.; podkreśla, że Komisja ma pełne 
poparcie Parlamentu w negocjacjach ze 
Zjednoczonym Królestwem zgodnie z 
ustalonymi wytycznymi, ponieważ 
wszystkie trzy instytucje zasadniczo 
zgadzają się co do pożądanego wyniku 
negocjacji;

Or. en

Poprawka 39
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje projekt 
umowy w sprawie nowego partnerstwa ze 
Zjednoczonym Królestwem opublikowany 
w dniu 18 marca 2020 r.;

2. z zadowoleniem przyjmuje 
opublikowany w dniu 18 marca 2020 r. 
projekt umowy w sprawie nowego 
partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem, 
w którym proponuje się kompleksowe 
porozumienie w sprawie głębokiego i 
ścisłego partnerstwa, obejmującego nie 
tylko wolny handel towarami i usługami, 
ale również obopólnie korzystne sposoby 
zapobiegania zakłóceniom i nieuczciwej 
przewadze konkurencyjnej, między innymi 
w odniesieniu do rolnictwa, systemu 
płatności jednolitych i pomocy państwa, 
oraz stworzenie klimatu sprzyjającego 
rozwojowi handlu inwestycjami;

Or. en

Poprawka 40
Danuta Maria Hübner
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Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje projekt 
umowy w sprawie nowego partnerstwa ze 
Zjednoczonym Królestwem opublikowany 
w dniu 18 marca 2020 r.;

2. z zadowoleniem przyjmuje projekt 
umowy w sprawie nowego partnerstwa ze 
Zjednoczonym Królestwem opublikowany 
w dniu 18 marca 2020 r.; popiera podejście 
Komisji do negocjacji, które ma na celu 
wynegocjowanie kompleksowej umowy 
obejmującej wszystkie obszary stosunków 
dwustronnych; odrzuca w związku z tym 
podejście rządu Zjednoczonego Królestwa 
polegające na negocjowaniu porozumień 
sektorowych, które nie obejmują 
wszystkich aspektów stosunków między 
UE a Zjednoczonym Królestwem 
określonych w deklaracji politycznej;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
Komisja informuje Parlament na bieżąco 
o negocjacjach, tak jak ma to miejsce w 
przypadku informacji przekazywanych 
państwom członkowskim, i nalega, aby 
Komisja kontynuowała tę praktykę;

Or. en

Poprawka 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, 
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Bernard Guetta, Katalin Cseh, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2b. wyraża głębokie przekonanie, że 
przejrzystość jest korzystna dla procesu 
negocjacyjnego, a także dla obywateli i 
przedsiębiorstw, ponieważ umożliwia im 
lepsze przygotowanie się do etapu 
następującego po okresie przejściowym;

Or. en

Poprawka 43
Dragoş Tudorache

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla, że pandemia COVID-19 
spowolniła proces negocjacji między UE a 
Zjednoczonym Królestwem i wyraża 
obawę, czy uda się w terminie przedstawić 
pełną umowę o partnerstwie;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zauważa, że Zjednoczone 
Królestwo przedłożyło UE różne projekty 
dokumentów, które – w przeciwieństwie 
do dokumentu UE – nie są publicznie 
dostępne i obejmują m.in. umowę 

skreśla się
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handlową z załącznikami, umowę o 
transporcie lotniczym, umowę o 
bezpieczeństwie lotniczym oraz umowę o 
współpracy cywilnej w dziedzinie energii 
jądrowej za pośrednictwem Euratomu;

Or. en

Poprawka 45
Kati Piri, Christophe Hansen

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zauważa, że Zjednoczone 
Królestwo przedłożyło UE różne projekty 
dokumentów, które – w przeciwieństwie 
do dokumentu UE – nie są publicznie 
dostępne i obejmują m.in. umowę 
handlową z załącznikami, umowę o 
transporcie lotniczym, umowę o 
bezpieczeństwie lotniczym oraz umowę o 
współpracy cywilnej w dziedzinie energii 
jądrowej za pośrednictwem Euratomu;

skreśla się

Or. en

Poprawka 46
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zauważa, że Zjednoczone 
Królestwo przedłożyło UE różne projekty 
dokumentów, które – w przeciwieństwie do 
dokumentu UE – nie są publicznie 
dostępne i obejmują m.in. umowę 
handlową z załącznikami, umowę o 
transporcie lotniczym, umowę o 
bezpieczeństwie lotniczym oraz umowę o 
współpracy cywilnej w dziedzinie energii 

3. zauważa, że Zjednoczone 
Królestwo przedłożyło UE różne projekty 
dokumentów, w tym m.in. umowę 
handlową z załącznikami, umowę ramową 
w sprawie rybołówstwa, umowę o 
transporcie lotniczym, umowę o 
bezpieczeństwie lotnictwa cywilnego z 
załącznikami, umowę w sprawie energii, 
umowę w sprawie koordynacji systemów 
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jądrowej za pośrednictwem Euratomu; zabezpieczenia społecznego, umowę w 
sprawie cywilnych materiałów jądrowych, 
umowę w sprawie egzekwowania prawa i 
współpracy sądowej w sprawach karnych, 
umowę w sprawie przekazywania dzieci 
bez opieki ubiegających się o azyl oraz 
umowę o readmisji osób przebywających 
nielegalnie; wzywa rząd Zjednoczonego 
Królestwa, aby zapewnił podobny poziom 
przejrzystości jak Komisja Europejska 
oraz aby podawał do wiadomości 
publicznej wszystkie kolejne proponowane 
dokumenty bezpośrednio po ich 
przedłożeniu do negocjacji;

Or. en

Poprawka 47
Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Sven Mikser, Lukas Mandl, Arnaud Danjean

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zauważa, że Zjednoczone 
Królestwo przedłożyło UE różne projekty 
dokumentów, które – w przeciwieństwie 
do dokumentu UE – nie są publicznie 
dostępne i obejmują m.in. umowę 
handlową z załącznikami, umowę o 
transporcie lotniczym, umowę o 
bezpieczeństwie lotniczym oraz umowę o 
współpracy cywilnej w dziedzinie energii 
jądrowej za pośrednictwem Euratomu;

3. zauważa, że Zjednoczone 
Królestwo przedłożyło UE różne projekty 
dokumentów, które – w przeciwieństwie 
do dokumentu UE – nie są publicznie 
dostępne i obejmują m.in. umowę 
handlową z załącznikami, umowę o 
transporcie lotniczym, umowę o 
bezpieczeństwie lotniczym oraz umowę o 
współpracy cywilnej w dziedzinie energii 
jądrowej za pośrednictwem Euratomu; 
zauważa, że Zjednoczone Królestwo, 
wbrew zapisom deklaracji politycznej, 
zaprzeczyło, że jest zainteresowane 
osiągnięciem porozumienia w kwestiach 
bezpieczeństwa i obrony;

Or. en

Poprawka 48
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo
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Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zauważa, że Zjednoczone 
Królestwo przedłożyło UE różne projekty 
dokumentów, które – w przeciwieństwie 
do dokumentu UE – nie są publicznie 
dostępne i obejmują m.in. umowę 
handlową z załącznikami, umowę o 
transporcie lotniczym, umowę o 
bezpieczeństwie lotniczym oraz umowę o 
współpracy cywilnej w dziedzinie energii 
jądrowej za pośrednictwem Euratomu;

3. zauważa, że Zjednoczone 
Królestwo przedłożyło UE różne projekty 
dokumentów, które – w przeciwieństwie 
do dokumentu UE – nie są publicznie 
dostępne i obejmują m.in. umowę 
handlową z załącznikami, umowę o 
transporcie lotniczym, umowę o 
bezpieczeństwie lotniczym oraz umowę o 
współpracy cywilnej w dziedzinie energii 
jądrowej za pośrednictwem Euratomu; 
sprzeciwia się takiemu 
fragmentarycznemu podejściu do 
negocjacji;

Or. en

Poprawka 49
Traian Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zauważa, że Zjednoczone 
Królestwo przedłożyło UE różne projekty 
dokumentów, które – w przeciwieństwie do 
dokumentu UE – nie są publicznie 
dostępne i obejmują m.in. umowę 
handlową z załącznikami, umowę o 
transporcie lotniczym, umowę o 
bezpieczeństwie lotniczym oraz umowę o 
współpracy cywilnej w dziedzinie energii 
jądrowej za pośrednictwem Euratomu;

3. zauważa, że Zjednoczone 
Królestwo przedłożyło UE różne projekty 
dokumentów, które obejmują m.in. umowę 
handlową z załącznikami, umowę o 
transporcie lotniczym, umowę o 
bezpieczeństwie lotniczym oraz umowę o 
współpracy cywilnej w dziedzinie energii 
jądrowej za pośrednictwem Euratomu;

Or. ro

Poprawka 50
Paulo Rangel

Projekt rezolucji
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Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zauważa, że Zjednoczone 
Królestwo przedłożyło UE różne projekty 
dokumentów, które – w przeciwieństwie do 
dokumentu UE – nie są publicznie 
dostępne i obejmują m.in. umowę 
handlową z załącznikami, umowę o 
transporcie lotniczym, umowę o 
bezpieczeństwie lotniczym oraz umowę o 
współpracy cywilnej w dziedzinie energii 
jądrowej za pośrednictwem Euratomu;

3. zauważa, że Zjednoczone 
Królestwo przedłożyło UE różne projekty 
dokumentów, które obejmują m.in. umowę 
handlową z załącznikami, umowę o 
transporcie lotniczym, umowę o 
bezpieczeństwie lotniczym oraz umowę o 
współpracy cywilnej w dziedzinie energii 
jądrowej za pośrednictwem Euratomu;

Or. pt

Poprawka 51
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. przypomina, że zgodnie z art. 184 
umowy o wystąpieniu UE i Zjednoczone 
Królestwo mają dołożyć wszelkich starań, 
w dobrej wierze i z pełnym 
poszanowaniem ich odpowiednich 
porządków prawnych, aby podjąć 
niezbędne kroki w celu szybkiego 
wynegocjowania umów regulujących ich 
przyszłe stosunki, o których mowa w 
deklaracji politycznej, oraz przeprowadzić 
odpowiednie procedury ratyfikacji lub 
zawarcia tych umów, tak aby 
zagwarantować, że umowy te będą miały 
zastosowanie, w zakresie, w jakim jest to 
możliwe, od momentu zakończenia okresu 
przejściowego;

Or. en

Poprawka 52
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin



PE652.491v01-00 28/144 AM\1206003PL.docx

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. zwraca się do Komisji i Rady, by 
dążyły do osiągnięcia celów określonych 
w art. 21 TUE, ze szczególnym 
uwzględnieniem ochrony wartości, 
podstawowych praw i interesów, 
bezpieczeństwa, niezależności 
i integralności całej Unii, umacniania 
bezpieczeństwa międzynarodowego, 
ochrony i poprawy stanu środowiska oraz 
zrównoważonego zarządzania światowymi 
zasobami naturalnymi;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla, że pandemia COVID-19 
bezpośrednio wpływa na proces 
negocjacji; dostrzega wolę obu stron do 
kontynuowania negocjacji w czasie 
pandemii COVID-19 za pomocą 
wirtualnych środków w celu ograniczenia 
opóźnień; uznaje, że negocjacje za 
pomocą wirtualnych środków stwarzają 
dodatkowe wyzwania; wzywa strony do 
organizowania spotkań bezpośrednich, 
kiedy tylko zostaną one uznane za 
bezpieczne;

Or. en
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Poprawka 54
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. wzywa Komisję do prowadzenia 
negocjacji w sposób przejrzysty; apeluje 
do Komisji, by zapewniła w tym względzie 
konsultacje publiczne i stały dialog z 
partnerami społecznymi i społeczeństwem 
obywatelskim, a także z parlamentami 
narodowymi;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. jest głęboko przekonany, że 
negatywny wpływ pandemii Covid-19 na 
światowy handel i stosunki gospodarcze 
stanowi dodatkową zachętę do 
poczynienia istotnych postępów w 
negocjacjach i do wypracowania 
wszechstronnego i ambitnego 
partnerstwa;

Or. en

Poprawka 56
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
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Ustęp 3 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3c. jest zdania, że można zawrzeć 
wyłącznie taką umowę, która będzie 
oparta na normach społecznych, 
środowiskowych i w zakresie praw 
człowieka i będzie w pełni zgodna z tymi 
normami zapisanymi w odpowiednich 
traktatach i umowach europejskich i 
międzynarodowych, co obejmuje dalsze 
przestrzeganie europejskiej konwencji 
praw człowieka i podstawowych wolności 
oraz stosowanie jej mechanizmów 
monitorowania i egzekwowania;

Or. en

Poprawka 57
Anna Fotyga, Geert Bourgeois, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Raffaele Fitto, 
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Ustęp 4 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

4. przypomina, że jakikolwiek układ o 
stowarzyszeniu zawarty między UE a 
Zjednoczonym Królestwem na postawie 
art. 217 TFUE (zwany dalej „układem”) 
musi być w pełni zgodny z następującymi 
zasadami:

4. przypomina, że jakikolwiek 
przyszły układ o stowarzyszeniu zawarty 
między UE a Zjednoczonym Królestwem 
na postawie art. 217 TFUE (zwany dalej 
„układem”) musi być w pełni zgodny z 
następującymi zasadami:

Or. en

Poprawka 58
Anna Fotyga, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Raffaele Fitto, Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Ustęp 4 – podpunkt i

Projekt rezolucji Poprawka

(i) państwo trzecie nie może mieć skreśla się
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takich samych praw i korzyści co państwo 
członkowskie UE, Europejskiego 
Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) 
lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (EOG);

Or. en

Poprawka 59
Attila Ara-Kovács

Projekt rezolucji
Ustęp 4 – podpunkt i

Projekt rezolucji Poprawka

(i) państwo trzecie nie może mieć 
takich samych praw i korzyści co państwo 
członkowskie UE, Europejskiego 
Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) 
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
(EOG);

(i) państwo trzecie nie może mieć 
takich samych praw i korzyści ani nie 
przestrzega tych samych zobowiązań co 
państwo członkowskie UE, Europejskiego 
Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) 
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
(EOG);

Or. en

Poprawka 60
Inma Rodríguez-Piñero, Javier Moreno Sánchez, Javi López, Nacho Sánchez Amor

Projekt rezolucji
Ustęp 4 – podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

(ii) ochrona pełnej integralności i 
właściwego funkcjonowania jednolitego 
rynku i unii celnej, niepodzielności 
czterech swobód; w szczególności stopień 
współpracy w filarze gospodarczym 
powinien być współmierny do swobodnego 
przepływu osób;

(ii) ochrona pełnej integralności i 
właściwego funkcjonowania jednolitego 
rynku i unii celnej, niepodzielności 
czterech swobód; w szczególności stopień 
współpracy w ramach filaru 
stowarzyszenia gospodarczego musi być 
zgodny ze zobowiązaniami uzyskanymi w 
celu ułatwienia mobilności osób, między 
innymi w zakresie niewymagania wiz 
podróżnych, mobilności naukowców i 
studentów, współpracy w dziedzinie 
zabezpieczenia społecznego, a także 
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tymczasowych usługodawców i osób 
podróżujących służbowo;

Or. en

Poprawka 61
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Susanna Ceccardi

Projekt rezolucji
Ustęp 4 – podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

(ii) ochrona pełnej integralności i 
właściwego funkcjonowania jednolitego 
rynku i unii celnej, niepodzielności 
czterech swobód; w szczególności stopień 
współpracy w filarze gospodarczym 
powinien być współmierny do swobodnego 
przepływu osób;

(ii) ochrona pełnej integralności i 
właściwego funkcjonowania jednolitego 
rynku i unii celnej, niepodzielności 
czterech swobód;

Or. fr

Poprawka 62
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 4 – podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

(ii) ochrona pełnej integralności i 
właściwego funkcjonowania jednolitego 
rynku i unii celnej, niepodzielności 
czterech swobód; w szczególności stopień 
współpracy w filarze gospodarczym 
powinien być współmierny do swobodnego 
przepływu osób;

(ii) ochrona pełnej integralności i 
właściwego funkcjonowania jednolitego 
rynku i unii celnej, niepodzielności 
czterech swobód;

Or. en

Poprawka 63
László Trócsányi
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Projekt rezolucji
Ustęp 4 – podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

(ii) ochrona pełnej integralności i 
właściwego funkcjonowania jednolitego 
rynku i unii celnej, niepodzielności 
czterech swobód; w szczególności stopień 
współpracy w filarze gospodarczym 
powinien być współmierny do swobodnego 
przepływu osób;

(ii) ochrona pełnej integralności i 
właściwego funkcjonowania jednolitego 
rynku i unii celnej, niepodzielności 
czterech swobód;

Or. hu

Poprawka 64
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 4 – podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

(ii) ochrona pełnej integralności i 
właściwego funkcjonowania jednolitego 
rynku i unii celnej, niepodzielności 
czterech swobód; w szczególności stopień 
współpracy w filarze gospodarczym 
powinien być współmierny do swobodnego 
przepływu osób;

(ii) ochrona pełnej integralności i 
właściwego funkcjonowania jednolitego 
rynku i unii celnej, jak również 
mechanizmów nadzoru rynku i 
niepodzielności czterech swobód; w 
szczególności stopień współpracy w filarze 
gospodarczym powinien być współmierny 
do swobodnego przepływu osób;

Or. en

Poprawka 65
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Susanna Ceccardi

Projekt rezolucji
Ustęp 4 – podpunkt iv

Projekt rezolucji Poprawka

(iv) ochrona porządku prawnego UE i 
roli Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej (TSUE) w tym zakresie;

skreśla się
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Or. fr

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 4 – podpunkt iv

Projekt rezolucji Poprawka

(iv) ochrona porządku prawnego UE i 
roli Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej (TSUE) w tym zakresie;

(iv) ochrona porządku prawnego UE i 
roli Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej (TSUE) jako jedynego 
organu właściwego do dokonywania 
wykładni prawa UE w tym zakresie;

Or. en

Poprawka 67
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 4 – podpunkt iv

Projekt rezolucji Poprawka

(iv) ochrona porządku prawnego UE i 
roli Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej (TSUE) w tym zakresie;

(iv) ochrona porządku prawnego UE i 
roli Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej (TSUE) w tym zakresie jako 
najwyższego organu dokonującego 
wykładni prawa UE;

Or. en

Poprawka 68
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky

Projekt rezolucji
Ustęp 4 – podpunkt v
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Projekt rezolucji Poprawka

(v) stałe przestrzeganie zasad 
demokratycznych, praw człowieka i 
podstawowych wolności – określonych w 
szczególności w Powszechnej deklaracji 
praw człowieka, EKPC i protokołach do 
niej, Europejskiej karcie społecznej, 
Rzymskim Statucie Międzynarodowego 
Trybunału Karnego i innych 
międzynarodowych traktatach ONZ i 
Rady Europy dotyczących praw człowieka 
– oraz poszanowanie zasady 
praworządności;

(v) stałe przestrzeganie zasad 
demokratycznych, praw człowieka i 
podstawowych wolności – określonych w 
szczególności w Powszechnej deklaracji 
praw człowieka, Europejskiej karcie 
społecznej i Rzymskim Statucie 
Międzynarodowego Trybunału Karnego;

Or. fr

Poprawka 69
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 4 – podpunkt vi

Projekt rezolucji Poprawka

(vi) równe warunki działania 
zapewniające równoważne normy polityki 
społecznej, polityki zatrudnienia, polityki 
ochrony środowiska, polityki konkurencji i 
polityki pomocy państwa, w tym za 
pośrednictwem solidnych i obszernych 
przepisów ramowych w zakresie 
konkurencji i kontroli pomocy państwa;

(vi) równe warunki działania 
zapewniające równoważne normy polityki 
społecznej, polityki zatrudnienia, polityki 
rolnej, polityki bezpieczeństwa 
żywnościowego, polityki w zakresie 
dobrostanu zwierząt, polityki dotyczącej 
środków sanitarnych i fitosanitarnych, 
polityki ochrony środowiska, polityki 
konkurencji i polityki pomocy państwa, w 
tym za pośrednictwem solidnych i 
obszernych przepisów ramowych w 
zakresie konkurencji i kontroli pomocy 
państwa,

Or. en

Poprawka 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 
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Groothuis, Barry Andrews

Projekt rezolucji
Ustęp 4 – podpunkt vi

Projekt rezolucji Poprawka

(vi) równe warunki działania 
zapewniające równoważne normy polityki 
społecznej, polityki zatrudnienia, polityki 
ochrony środowiska, polityki konkurencji i 
polityki pomocy państwa, w tym za 
pośrednictwem solidnych i obszernych 
przepisów ramowych w zakresie 
konkurencji i kontroli pomocy państwa;

(vi) równe warunki działania 
zapewniające równoważne normy polityki 
społecznej, polityki zatrudnienia, polityki 
ochrony środowiska, polityki konkurencji i 
polityki pomocy państwa, w tym za 
pośrednictwem solidnych i obszernych 
przepisów ramowych w zakresie 
konkurencji i kontroli pomocy państwa 
oraz mechanizmów rozstrzygania sporów i 
mechanizmów egzekwowania;

Or. en

Poprawka 71
László Trócsányi

Projekt rezolucji
Ustęp 4 – podpunkt vi

Projekt rezolucji Poprawka

(vi) równe warunki działania 
zapewniające równoważne normy polityki 
społecznej, polityki zatrudnienia, polityki 
ochrony środowiska, polityki konkurencji i 
polityki pomocy państwa, w tym za 
pośrednictwem solidnych i obszernych 
przepisów ramowych w zakresie 
konkurencji i kontroli pomocy państwa;

(vi) równe warunki działania 
zapewniające odpowiednio wysokie normy 
polityki społecznej, polityki zatrudnienia, 
polityki ochrony środowiska, polityki 
konkurencji i polityki pomocy państwa, w 
tym za pośrednictwem solidnych i 
obszernych przepisów ramowych w 
zakresie konkurencji i kontroli pomocy 
państwa,

Or. hu

Poprawka 72
Arba Kokalari, Jörgen Warborn

Projekt rezolucji
Ustęp 4 – podpunkt vi
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Projekt rezolucji Poprawka

(vi) równe warunki działania 
zapewniające równoważne normy polityki 
społecznej, polityki zatrudnienia, polityki 
ochrony środowiska, polityki konkurencji i 
polityki pomocy państwa, w tym za 
pośrednictwem solidnych i obszernych 
przepisów ramowych w zakresie 
konkurencji i kontroli pomocy państwa;

(vi) równe warunki działania 
zapewniające wysokie normy ochrony 
społecznej, pracowniczej i środowiskowej, 
jak również polityki konkurencji i polityki 
pomocy państwa, w tym za pośrednictwem 
solidnych i obszernych przepisów 
ramowych w zakresie konkurencji i 
kontroli pomocy państwa;

Or. en

Poprawka 73
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Projekt rezolucji
Ustęp 4 – podpunkt vi

Projekt rezolucji Poprawka

(vi) równe warunki działania 
zapewniające równoważne normy polityki 
społecznej, polityki zatrudnienia, polityki 
ochrony środowiska, polityki konkurencji i 
polityki pomocy państwa, w tym za 
pośrednictwem solidnych i obszernych 
przepisów ramowych w zakresie 
konkurencji i kontroli pomocy państwa;

(vi) równe warunki działania 
zapewniające równoważne normy polityki 
społecznej, polityki zatrudnienia, polityki 
ochrony środowiska, polityki konkurencji i 
polityki pomocy państwa, w tym za 
pośrednictwem solidnych i obszernych 
przepisów ramowych w zakresie kontroli;

Or. en

Poprawka 74
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 4 – podpunkt vii

Projekt rezolucji Poprawka

(vii) zasada ostrożności, zasada 
naprawiania szkód środowiskowych w 
pierwszym rzędzie u źródła oraz zasada 
„zanieczyszczający płaci”;

(vii) zasada ostrożności, zasada 
naprawiania szkód środowiskowych w 
pierwszym rzędzie u źródła oraz zasada 
„zanieczyszczający płaci” powinny być 
uważane za kluczowy element negocjacji i 
w pełni przestrzegane;
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Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 4 – podpunkt vii a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(viia) zobowiązanie się stron do 
zawierania umów międzynarodowych w 
celu przeciwdziałania zmianie klimatu, w 
tym również umów wdrażających ramowe 
konwencje ONZ w sprawie zmiany 
klimatu, zwłaszcza porozumienie paryskie, 
powinno stanowić kluczowy element 
przyszłej umowy;

Or. en

Poprawka 76
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 4 – podpunkt x

Projekt rezolucji Poprawka

(x) właściwa równowaga praw i 
obowiązków, w tym współmierny wkład 
finansowy w stosownych przypadkach;

(x) właściwa równowaga praw i 
obowiązków, w tym, w stosownych 
przypadkach, współmierny wkład 
finansowy lub sankcje, które powinny być 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające 
oraz mieć rzeczywiste i zniechęcające 
skutki;

Or. en

Poprawka 77
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Traian Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 4 – podpunkt x a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(xa) zapewnienie prawidłowego i 
sprawiedliwego wyniku dla wszystkich 
państw członkowskich, w interesie 
naszych obywateli;

Or. ro

Poprawka 78
Dragoş Tudorache

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. przypomina o znaczeniu 
promowania i ochrony praw do 
prywatności i ochrony danych w układzie 
o stowarzyszeniu, w tym w zakresie 
bezpieczeństwa danych osobowych, jako 
kluczowego czynnika sprzyjającego 
gospodarce cyfrowej; zwraca uwagę, że 
UE wymaga pełnego przestrzegania tych 
zasad we wszystkich obecnych i przyszłych 
wymianach handlowych;

Or. en

Poprawka 79
Dragoş Tudorache

Projekt rezolucji
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4b. podkreśla, że jakikolwiek układ o 
stowarzyszeniu między UE a 
Zjednoczonym Królestwem musi w pełni 
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przestrzegać powyższych zasad, 
przestrzegać przepisów UE i być 
nadzorowany przez instytucje UE;

Or. en

Poprawka 80
Dragoş Tudorache

Projekt rezolucji
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4c. przypomina, że deklaracja 
polityczna podpisana przez obie strony 
zapewnia prawne wytyczne dla negocjacji 
w celu ochrony opartego na prawie 
porządku międzynarodowego, 
praworządności i demokracji, 
sprawiedliwego handlu, praw 
pracowniczych, ochrony konsumentów i 
środowiska naturalnego oraz w walce 
przeciwko wszelkim zagrożeniom dla 
naszych wspólnych wartości i interesów; 
podkreśla, że można to osiągnąć jedynie 
poprzez wzajemne zaufanie i współpracę;

Or. en

Poprawka 81
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. zauważa znaczne rozbieżności 
między obiema stronami, w tym 
w odniesieniu do zakresu i struktury 
prawnej tekstu, który ma być przedmiotem 
negocjacji; wyraża głębokie 
zaniepokojenie ograniczonym zakresem 
przyszłego partnerstwa przewidzianego 
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przez rząd Zjednoczonego Królestwa i 
zwraca uwagę, że propozycje 
Zjednoczonego Królestwa są 
niewystarczające w stosunku do jego 
zobowiązań wynikających z umowy o 
wystąpieniu i deklaracji politycznej; 
podkreśla, że każda umowa w sprawie 
nowych stosunków między UE a 
Zjednoczonym Królestwem musi być 
spójna i uwzględniać z jednej strony 
bliskość geograficzną obu stron, a z 
drugiej strony wysoki stopień wzajemnych 
powiązań ich gospodarek; odrzuca w 
związku z tym wszelkie podejście 
selektywne do poszczególnych elementów 
zawartych w różnych ramach prawnych i 
handlowych mających zastosowanie w 
stosunkach między UE a różnymi innymi 
państwami trzecimi; odrzuca zwłaszcza 
wyłączenie z przewidzianego w umowie 
mechanizmu rozstrzygania sporów 
sektorów takich jak dotacje, polityka 
konkurencji, handel i praca, handel i 
środowisko oraz opodatkowanie, a także 
propozycję odrębnych umów 
obejmujących konkretne mechanizmy 
zarządzania w takich dziedzinach jak 
egzekwowanie prawa i współpraca sądowa 
w sprawach karnych, współpraca w 
dziedzinie jądrowej lub mechanizmy 
rozstrzygania sporów politycznych w 
obszarach związanych z wymianą danych 
do celów egzekwowania prawa oraz 
współpracą operacyjną między organami 
ścigania;

Or. en

Poprawka 82
Kati Piri, Christophe Hansen

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. podkreśla, że główny negocjator 
UE ma pełne i niezachwiane poparcie 
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Parlamentu, kiedy zaznacza, że gwarancje 
równych warunków działania są 
kluczowym elementem wszelkiej umowy ze 
Zjednoczonym Królestwem, ponieważ nie 
chodzi tu o dogmatyzm czy ideologię ze 
strony UE, ale o warunek wstępny 
ustanowienia ambitnego i 
zrównoważonego partnerstwa ze 
Zjednoczonym Królestwem oraz 
zachowania konkurencyjności rynku 
wewnętrznego i przedsiębiorstw unijnych, 
a także utrzymania i rozwijania w 
przyszłości wysokiego poziomu ochrony 
socjalnej, ochrony środowiska i ochrony 
konsumentów;

Or. en

Poprawka 83
Kati Piri, Christophe Hansen

Projekt rezolucji
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4b. w pełni szanuje w tym względzie 
suwerenność Zjednoczonego Królestwa, 
której UE nie zamierza podważać podczas 
obecnych negocjacji; przypomina jednak, 
że Zjednoczone Królestwo nigdy nie 
będzie traktowane tak jak inne państwa 
trzecie ze względu na jego status byłego 
państwa członkowskiego UE, obecne 
pełne dostosowanie przepisów oraz 
znaczny wolumen obrotu między obiema 
stronami, a także jego geograficzną 
bliskość względem UE, co uzasadnia 
konieczność ustanowienia w umowie 
rygorystycznych i solidnych przepisów 
dotyczących równych warunków 
działania;

Or. en

Poprawka 84
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Kati Piri, Christophe Hansen

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla, że z perspektywy UE 
celem negocjacji jest ustanowienie 
nowego partnerstwa ze Zjednoczonym 
Królestwem, kompleksowego i 
obejmującego obszary wskazane w 
deklaracji politycznej: współpracę 
handlową i gospodarczą, współpracę 
organów ścigania i wymiarów 
sprawiedliwości w sprawach karnych, 
politykę zagraniczną, bezpieczeństwo i 
obronę, a także współpracę tematyczną;

5. podkreśla, że UE powinna 
utrzymać wysiłki i zaangażowanie na 
rzecz wynegocjowania umowy, co zawsze 
wskazywała w deklaracji politycznej i 
mandacie negocjacyjnym, obejmującej 
następujące części: współpracę handlową i 
gospodarczą, współpracę organów ścigania 
i wymiarów sprawiedliwości w sprawach 
karnych, politykę zagraniczną, 
bezpieczeństwo i obronę, a także 
współpracę tematyczną; podkreśla jednak, 
że UE zgodzi się na zawarcie umowy za 
wszelką cenę;

Or. en

Poprawka 85
Geert Bourgeois, Anna Fotyga

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla, że z perspektywy UE 
celem negocjacji jest ustanowienie nowego 
partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem, 
kompleksowego i obejmującego obszary 
wskazane w deklaracji politycznej: 
współpracę handlową i gospodarczą, 
współpracę organów ścigania i wymiarów 
sprawiedliwości w sprawach karnych, 
politykę zagraniczną, bezpieczeństwo i 
obronę, a także współpracę tematyczną;

5. podkreśla, że z perspektywy UE 
celem negocjacji jest ustanowienie nowego 
partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem, 
kompleksowego i obejmującego obszary 
wskazane w deklaracji politycznej: 
współpracę handlową i gospodarczą, 
współpracę organów ścigania i wymiarów 
sprawiedliwości w sprawach karnych, 
politykę zagraniczną, bezpieczeństwo i 
obronę, a także współpracę tematyczną; 
apeluje do obu stron o pragmatyzm i 
elastyczne podejście;

Or. en



PE652.491v01-00 44/144 AM\1206003PL.docx

PL

Poprawka 86
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla, że z perspektywy UE 
celem negocjacji jest ustanowienie nowego 
partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem, 
kompleksowego i obejmującego obszary 
wskazane w deklaracji politycznej: 
współpracę handlową i gospodarczą, 
współpracę organów ścigania i wymiarów 
sprawiedliwości w sprawach karnych, 
politykę zagraniczną, bezpieczeństwo i 
obronę, a także współpracę tematyczną;

5. podkreśla, że z perspektywy UE 
celem negocjacji jest ustanowienie nowego 
partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem, 
kompleksowego i obejmującego obszary 
wskazane w deklaracji politycznej: 
współpracę handlową i gospodarczą, 
współpracę organów ścigania i wymiarów 
sprawiedliwości w sprawach karnych, 
politykę zagraniczną, bezpieczeństwo i 
obronę, a także współpracę tematyczną, jak 
współpraca dotycząca zrównoważonego 
rozwoju;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla, że z perspektywy UE 
celem negocjacji jest ustanowienie nowego 
partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem, 
kompleksowego i obejmującego obszary 
wskazane w deklaracji politycznej: 
współpracę handlową i gospodarczą, 
współpracę organów ścigania i wymiarów 
sprawiedliwości w sprawach karnych, 
politykę zagraniczną, bezpieczeństwo i 
obronę, a także współpracę tematyczną;

5. podkreśla, że celem negocjacji jest 
ustanowienie nowego, ambitnego i 
kompleksowego partnerstwa ze 
Zjednoczonym Królestwem, obejmującego 
obszary wskazane w deklaracji politycznej:  
współpracę handlową i gospodarczą, 
współpracę organów ścigania i wymiarów 
sprawiedliwości w sprawach karnych, 
politykę zagraniczną, bezpieczeństwo i 
obronę, zwalczanie terroryzmu, 
cyberbezpieczeństwo, a także szerszą 
współpracę tematyczną;

Or. en
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Poprawka 88
David McAllister

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – akapit 1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

przypomina, że po trzech rundach 
negocjacji wybiórcze postępy w niewielu 
obszarach są dla UE nie do przyjęcia; 
ubolewa nad niskim poziomem ambicji 
Zjednoczonego Królestwa i wzywa do 
poczynienia istotnych postępów we 
wszystkich obszarach, w tym w zakresie 
równych warunków działania, 
rybołówstwa, bezpieczeństwa 
wewnętrznego i zarządzania, jak 
określono w deklaracji politycznej; 
zdecydowanie sprzeciwia się 
selekcjonowaniu obszarów, które leżą 
wyłącznie w interesie Zjednoczonego 
Królestwa;

Or. en

Poprawka 89
David McAllister

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – punkt 1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1) podkreśla, że kluczowe znaczenie 
ma zapewnienie równych warunków 
działania z myślą o zbieżności przepisów 
zgodnie z deklaracją polityczną, a także 
pełne poszanowanie zasad deklaracji 
politycznej, którą podpisało Zjednoczone 
Królestwo; przypomina, że przyszła 
umowa musi być negocjowana w dobrej 
wierze i w związku z tym opierać się na 
deklaracji politycznej wzajemnie 
uzgodnionej przez UE i Zjednoczone 
Królestwo;
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Or. en

Poprawka 90
David McAllister

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – punkt 2 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2) przypomina, że zasady dostępu 
danego państwa trzeciego do rynku 
wewnętrznego są określone w mandacie 
negocjacyjnym przyjętym wspólnie przez 
27 państw członkowskich UE, a warunki 
te zależą od wielkości i bliskości 
geograficznej państwa trzeciego;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. przypomina, że bez 
zrównoważonego i długoterminowego 
porozumienia w sprawie połowów, które 
zapewnia wzajemny dostęp do wód i 
zasobów z poszanowaniem zasady 
zrównoważonego zarządzania 
rybołówstwem i ekosystemami morskimi, a 
także równe warunki działania, nie będzie 
umowy o partnerstwie gospodarczym i 
handlowym;

Or. en
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Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. podkreśla, jak ważne jest 
równoległe poczynienie znacznych 
postępów we wszystkich kwestiach, w tym 
w obszarach, w których postępy były 
ograniczone lub nie było ich wcale, jak 
równe warunki działania, sprawowanie 
rządów, egzekwowanie prawa oraz 
terminowe zawarcie umowy w sprawie 
połowów;

Or. en

Poprawka 93
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. przypomina, jak ważne jest, by 
kluczowymi elementami jakiejkolwiek 
przyszłej umowy były gwarancje dotyczące 
przestrzegania międzynarodowych 
zobowiązań w zakresie zmiany klimatu, a 
w szczególności porozumienia paryskiego;

Or. en

Poprawka 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
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Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla znaczenie przygotowania 
się na wystąpienie Zjednoczonego 
Królestwa z rynku wewnętrznego i unii 
celnej z końcem okresu przejściowego w 
dniu 31 grudnia 2020 r., niezależnie od 
wyniku negocjacji; podkreśla, że gdyby nie 
udało się osiągnąć porozumienia, skutki 
będą jeszcze bardziej znaczące; w związku 
z tym z zadowoleniem przyjmuje 
wydawane przez Komisję „zawiadomienia 
dotyczące gotowości” odnoszące się do 
poszczególnych sektorów, mające na celu 
zapewnienie gotowości przemysłu UE na 
nieuchronny szok spowodowany 
wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z 
jednolitego rynku;

6. podkreśla znaczenie przygotowania 
się na wystąpienie Zjednoczonego 
Królestwa z rynku wewnętrznego i unii 
celnej z końcem okresu przejściowego w 
dniu 31 grudnia 2020 r., niezależnie od 
wyniku negocjacji; podkreśla, że gdyby nie 
udało się osiągnąć porozumienia, skutki 
będą jeszcze bardziej znaczące; w związku 
z tym z zadowoleniem przyjmuje 
wydawane przez Komisję „zawiadomienia 
dotyczące gotowości” odnoszące się do 
poszczególnych sektorów, mające na celu 
zapewnienie gotowości przemysłu UE na 
nieuchronny szok spowodowany 
wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z 
jednolitego rynku; zachęca Komisję 
Europejską i państwa członkowskie, 
by zintensyfikowały wysiłki i dokładnie 
poinformowały europejskich obywateli i 
przedsiębiorstwa o tym, że okres 
przejściowy może zakończyć się, zanim 
zostanie osiągnięte porozumienie, aby 
umożliwić i wspierać odpowiednią 
gotowość na wypadek takiego 
niezamierzonego, lecz możliwego 
scenariusza;

Or. en

Poprawka 95
Danuta Maria Hübner

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla znaczenie przygotowania 
się na wystąpienie Zjednoczonego 
Królestwa z rynku wewnętrznego i unii 
celnej z końcem okresu przejściowego w 
dniu 31 grudnia 2020 r., niezależnie od 

6. podkreśla znaczenie przygotowania 
się na wystąpienie Zjednoczonego 
Królestwa z rynku wewnętrznego i unii 
celnej z końcem okresu przejściowego w 
dniu 31 grudnia 2020 r., niezależnie od 
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wyniku negocjacji; podkreśla, że gdyby nie 
udało się osiągnąć porozumienia, skutki 
będą jeszcze bardziej znaczące; w związku 
z tym z zadowoleniem przyjmuje 
wydawane przez Komisję „zawiadomienia 
dotyczące gotowości” odnoszące się do 
poszczególnych sektorów, mające na celu 
zapewnienie gotowości przemysłu UE na 
nieuchronny szok spowodowany 
wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z 
jednolitego rynku;

wyniku negocjacji; podkreśla, że gdyby nie 
udało się osiągnąć porozumienia, skutki 
będą jeszcze bardziej znaczące; w związku 
z tym z zadowoleniem przyjmuje 
wydawane przez Komisję „zawiadomienia 
dotyczące gotowości” odnoszące się do 
poszczególnych sektorów, mające na celu 
zapewnienie gotowości przemysłu UE na 
nieuchronny szok spowodowany 
wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z 
jednolitego rynku; wzywa państwa 
członkowskie do dopilnowania, aby 
przedsiębiorstwa były dobrze 
poinformowane i mogły się odpowiednio 
przygotować, na wypadek gdyby UE i 
Zjednoczone Królestwo nie osiągnęły 
porozumienia przed upływem okresu 
przejściowego i nie zgodziły się na jego 
przedłużenie;

Or. en

Poprawka 96
Angelika Winzig

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla znaczenie przygotowania 
się na wystąpienie Zjednoczonego 
Królestwa z rynku wewnętrznego i unii 
celnej z końcem okresu przejściowego w 
dniu 31 grudnia 2020 r., niezależnie od 
wyniku negocjacji; podkreśla, że gdyby nie 
udało się osiągnąć porozumienia, skutki 
będą jeszcze bardziej znaczące; w związku 
z tym z zadowoleniem przyjmuje 
wydawane przez Komisję „zawiadomienia 
dotyczące gotowości” odnoszące się do 
poszczególnych sektorów, mające na celu 
zapewnienie gotowości przemysłu UE na 
nieuchronny szok spowodowany 
wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z 
jednolitego rynku;

6. podkreśla znaczenie przygotowania 
się na wystąpienie Zjednoczonego 
Królestwa z rynku wewnętrznego i unii 
celnej z końcem okresu przejściowego, 
niezależnie od wyniku negocjacji; 
podkreśla, że gdyby nie udało się osiągnąć 
porozumienia, skutki będą jeszcze bardziej 
znaczące; w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje wydawane przez 
Komisję „zawiadomienia dotyczące 
gotowości” odnoszące się do 
poszczególnych sektorów, mające na celu 
zapewnienie gotowości przemysłu UE na 
nieuchronny szok spowodowany 
wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z 
jednolitego rynku; podkreśla, jak bardzo 
ważne dla przedsiębiorstw w UE jest, by 
Komisja Europejska aktualizowała 
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zawiadomienia dotyczące gotowości;

Or. en

Poprawka 97
Kati Piri, Christophe Hansen

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla znaczenie przygotowania 
się na wystąpienie Zjednoczonego 
Królestwa z rynku wewnętrznego i unii 
celnej z końcem okresu przejściowego w 
dniu 31 grudnia 2020 r., niezależnie od 
wyniku negocjacji; podkreśla, że gdyby nie 
udało się osiągnąć porozumienia, skutki 
będą jeszcze bardziej znaczące; w związku 
z tym z zadowoleniem przyjmuje 
wydawane przez Komisję „zawiadomienia 
dotyczące gotowości” odnoszące się do 
poszczególnych sektorów, mające na celu 
zapewnienie gotowości przemysłu UE na 
nieuchronny szok spowodowany 
wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z 
jednolitego rynku;

6. podkreśla gotowość UE na 
wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z 
rynku wewnętrznego i unii celnej z 
końcem okresu przejściowego w dniu 31 
grudnia 2020 r., niezależnie od wyniku 
negocjacji; podkreśla, że gdyby nie udało 
się osiągnąć porozumienia, skutki będą 
jeszcze bardziej znaczące, jednak UE jest 
gotowa na każdy ze scenariuszy; w 
związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 
wydawane przez Komisję „zawiadomienia 
dotyczące gotowości” odnoszące się do 
poszczególnych sektorów, mające na celu 
zapewnienie gotowości przemysłu UE na 
nieuchronny szok spowodowany 
wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z 
jednolitego rynku;

Or. en

Poprawka 98
Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla znaczenie przygotowania 
się na wystąpienie Zjednoczonego 
Królestwa z rynku wewnętrznego i unii 
celnej z końcem okresu przejściowego w 
dniu 31 grudnia 2020 r., niezależnie od 
wyniku negocjacji; podkreśla, że gdyby nie 

6. podkreśla znaczenie pełnego 
przygotowania się na wystąpienie 
Zjednoczonego Królestwa z rynku 
wewnętrznego i unii celnej z końcem 
okresu przejściowego w dniu 31 grudnia 
2020 r., niezależnie od wyniku negocjacji; 
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udało się osiągnąć porozumienia, skutki 
będą jeszcze bardziej znaczące; w związku 
z tym z zadowoleniem przyjmuje 
wydawane przez Komisję „zawiadomienia 
dotyczące gotowości” odnoszące się do 
poszczególnych sektorów, mające na celu 
zapewnienie gotowości przemysłu UE na 
nieuchronny szok spowodowany 
wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z 
jednolitego rynku;

podkreśla, że gdyby nie udało się osiągnąć 
porozumienia, skutki będą jeszcze bardziej 
znaczące; w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje wydawane przez 
Komisję „zawiadomienia dotyczące 
gotowości” odnoszące się do 
poszczególnych sektorów, mające na celu 
zapewnienie gotowości przemysłu UE na 
nieuchronny szok spowodowany 
wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z 
jednolitego rynku;

Or. en

Poprawka 99
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Anna Bonfrisco, 
Susanna Ceccardi

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla znaczenie przygotowania 
się na wystąpienie Zjednoczonego 
Królestwa z rynku wewnętrznego i unii 
celnej z końcem okresu przejściowego w 
dniu 31 grudnia 2020 r., niezależnie od 
wyniku negocjacji; podkreśla, że gdyby nie 
udało się osiągnąć porozumienia, skutki 
będą jeszcze bardziej znaczące; w związku 
z tym z zadowoleniem przyjmuje 
wydawane przez Komisję „zawiadomienia 
dotyczące gotowości” odnoszące się do 
poszczególnych sektorów, mające na celu 
zapewnienie gotowości przemysłu UE na 
nieuchronny szok spowodowany 
wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z 
jednolitego rynku;

6. podkreśla znaczenie przygotowania 
się na wystąpienie Zjednoczonego 
Królestwa z rynku wewnętrznego i unii 
celnej z końcem okresu przejściowego w 
dniu 31 grudnia 2020 r., niezależnie od 
wyniku negocjacji; podkreśla, że gdyby nie 
udało się osiągnąć porozumienia, skutki 
będą jeszcze bardziej znaczące; w związku 
z tym odnotowuje wydawane przez 
Komisję „zawiadomienia dotyczące 
gotowości” odnoszące się do 
poszczególnych sektorów, mające na celu 
zapewnienie gotowości przemysłu UE na 
potencjalny wstrząs, jaki może wywołać 
wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z 
jednolitego rynku;

Or. fr

Poprawka 100
Anna Fotyga, Geert Bourgeois, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Raffaele Fitto, 
Hermann Tertsch
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Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla znaczenie przygotowania 
się na wystąpienie Zjednoczonego 
Królestwa z rynku wewnętrznego i unii 
celnej z końcem okresu przejściowego w 
dniu 31 grudnia 2020 r., niezależnie od 
wyniku negocjacji; podkreśla, że gdyby nie 
udało się osiągnąć porozumienia, skutki 
będą jeszcze bardziej znaczące; w związku 
z tym z zadowoleniem przyjmuje 
wydawane przez Komisję „zawiadomienia 
dotyczące gotowości” odnoszące się do 
poszczególnych sektorów, mające na celu 
zapewnienie gotowości przemysłu UE na 
nieuchronny szok spowodowany 
wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z 
jednolitego rynku;

6. podkreśla znaczenie przygotowania 
się na wystąpienie Zjednoczonego 
Królestwa z rynku wewnętrznego i unii 
celnej z końcem okresu przejściowego, 
niezależnie od wyniku negocjacji; 
podkreśla, że gdyby nie udało się osiągnąć 
porozumienia, skutki będą jeszcze bardziej 
znaczące; w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje wydawane przez 
Komisję „zawiadomienia dotyczące 
gotowości” odnoszące się do 
poszczególnych sektorów, mające na celu 
zapewnienie gotowości przemysłu UE na 
nieuchronny szok spowodowany 
wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z 
jednolitego rynku;

Or. en

Poprawka 101
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. wzywa do zapewnienia oraz do 
zobowiązania się do zachowania praw 
obywateli UE mieszkających w 
Zjednoczonym Królestwie i obywateli 
Zjednoczonego Królestwa, którzy 
mieszkają w UE, a mianowicie: prawa 
pobytu, prawa do równego traktowania, 
prawa dostępu do publicznych usług 
opieki zdrowotnej i edukacji, prawa do 
łączenia rodzin, prawa do mobilności, 
prawa do głosowania i kandydowania w 
wyborach lokalnych, przenoszenia 
świadczeń z zabezpieczenia społecznego 
oraz prawa do wzajemnego uznawania 
kwalifikacji akademickich i kwalifikacji 
zawodowych; wzywa obie strony do 
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ustanowienia mechanizmów 
umożliwiających śledzenie zmian i 
trudności doświadczanych przez obywateli 
europejskich mieszkających w 
Zjednoczonym Królestwie i obywateli 
brytyjskich mieszkających w UE, aby 
wykrywać problemy niepewności prawa i 
rozwiązywać je;

Or. en

Poprawka 102
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. ubolewa nad faktem, że 
Zjednoczone Królestwo i państwa 
członkowskie UE-27 nie podjęły 
wystarczających starań w celu 
zwiększenia wśród obywateli wiedzy na 
temat skutków wystąpienia Zjednoczonego 
Królestwa z UE oraz w celu podjęcia lub 
nasilenia ukierunkowanych kampanii 
informacyjnych, aby poinformować 
wszystkich obywateli objętych umową o 
wystąpieniu o przysługujących im 
prawach i wszelkich możliwych zmianach 
ich statusu, w tym o stosowaniu zasad 
koordynacji zabezpieczenia społecznego; 
przypomina, że obywatele, których dotyczy 
wystąpienie Zjednoczonego Królestwa, 
potrzebują aktualnych i wiarygodnych 
informacji dotyczących ich praw i statusu, 
oraz wzywa zarówno UE-27, jak i 
Zjednoczone Królestwo do priorytetowego 
potraktowania tej kwestii;

Or. en

Poprawka 103
Attila Ara-Kovács
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Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla, że wszelkie przyszłe 
ustalenia dotyczące mobilności powinny 
opierać się na niedyskryminacji i pełnej 
wzajemności; uważa, że kontynuacja praw 
zarówno obywateli UE, jak i obywateli 
Zjednoczonego Królestwa i członków ich 
rodzin, w szczególności w odniesieniu do 
przepływu osób i pracowników, musi 
stanowić podstawę przyszłej umowy 
międzynarodowej między UE a 
Zjednoczonym Królestwem;

Or. en

Poprawka 104
Nacho Sánchez Amor, Inma Rodríguez-Piñero, Javi López, Javier Moreno Sánchez

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. ponownie wyraża poparcie dla 
wytycznych negocjacyjnych, zgodnie z 
którymi Gibraltar nie zostanie włączony w 
terytorialny zakres stosowania umów, 
które zostaną zawarte między UE a 
Zjednoczonym Królestwem, a wszelkie 
odrębne umowy będą wymagały 
uprzedniej zgody Królestwa Hiszpanii;

Or. en

Poprawka 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
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. przypomina o wytycznych 
negocjacyjnych, zgodnie z którymi 
Gibraltar nie zostanie włączony w 
terytorialny zakres stosowania umowy, 
która zostanie zawarta między UE a 
Zjednoczonym Królestwem, a wszelkie 
odrębne umowy będą wymagały 
uprzedniej zgody Królestwa Hiszpanii;

Or. en

Poprawka 106
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6b. popiera wytyczne negocjacyjne, 
zgodnie z którymi Gibraltar nie zostanie 
włączony w terytorialny zakres stosowania 
umów, które zostaną zawarte między UE a 
Zjednoczonym Królestwem, a wszelkie 
odrębne umowy będą wymagały 
uprzedniej zgody Królestwa Hiszpanii;

Or. en

Poprawka 107
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. przypomina o proponowanym 
przez PE mandacie negocjacyjnym z 12 
lutego 2020 r.1a wspierającym wytyczne 
negocjacyjne, które stanowią, że Gibraltar 
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nie zostanie włączony w terytorialny 
zakres umów, które zostaną zawarte 
między UE a Zjednoczonym Królestwem, 
a wszelkie odrębne umowy będą wymagały 
uprzedniej zgody Królestwa Hiszpanii;
_________________
1a Dz.U. L 29 z 31.1.2020, s. 7.

Or. en

Poprawka 108
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Projekt rezolucji
Ustęp 9 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9d. podkreśla znaczenie wdrożenia 
postanowień protokołu w sprawie 
Gibraltaru dotyczących pracowników 
przygranicznych, podatków, środowiska i 
rybołówstwa; wzywa rząd hiszpański i 
brytyjski, by zadbały o ustanowienie 
niezbędnej współpracy w celu rozwiązania 
tych kwestii;

Or. en

Poprawka 109
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Projekt rezolucji
Ustęp 31 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

31a. przypomina o pełnym 
poszanowaniu i wdrożeniu praw 
obywatelskich gwarantowanych na mocy 
umowy o wystąpieniu zarówno dla 
obywateli UE, jak i Zjednoczonego 
Królestwa, oraz podkreśla w tym 
kontekście sytuację Gibraltaru, gdzie 
prawa mieszkańców, a zwłaszcza 
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pracowników przemieszczających się z 
obu stron, muszą być zagwarantowane do 
czasu rozstrzygnięcia sporu między 
Hiszpanią a Zjednoczonym Królestwem 
dotyczącego suwerenności terytorium w 
świetle odpowiednich rezolucji i decyzji 
Zgromadzenia Ogólnego ONZ, które 
zostały zatwierdzone przez Parlament 
Europejski i Radę Europejską;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 31 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

31a. popiera wytyczne negocjacyjne, 
zgodnie z którymi Gibraltar nie zostanie 
włączony w terytorialny zakres stosowania 
umów, które zostaną zawarte między UE a 
Zjednoczonym Królestwem, a wszelkie 
odrębne umowy będą wymagały 
uprzedniej zgody Królestwa Hiszpanii;

Or. es

Poprawka 111
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. w związku z pandemią COVID-19 
wzywa do przedłużenia okresu 
przejściowego zgodnie z art. 132, aby 
zminimalizować ryzyko nieosiągnięcia 
porozumienia;

Or. en



PE652.491v01-00 58/144 AM\1206003PL.docx

PL

Poprawka 112
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6b. przypomina, że zgodnie z art. 184 
umowy o wystąpieniu Unia i Zjednoczone 
Królestwo dokładają wszelkich starań, w 
dobrej wierze i w pełnym poszanowaniu 
swoich odpowiednich porządków 
prawnych, aby podjąć niezbędne kroki w 
celu szybkiego wynegocjowania umów 
regulujących ich przyszłe stosunki; 
zauważa z zaniepokojeniem, że na tym 
etapie negocjacji nadal istnieją znaczne 
rozbieżności między obiema stronami, 
w tym w odniesieniu do zakresu 
i struktury prawnej tekstu, który ma być 
przedmiotem negocjacji; w związku z tym 
wyraża ubolewanie z powodu braku 
gotowości Zjednoczonego Królestwa do 
podjęcia wielu krytycznych kwestii; jest 
ponadto zaniepokojony negatywnym 
wpływem pandemii COVID-19 na 
harmonogram przewidziany na 
zakończenie negocjacji w sprawie 
kompleksowego przyszłego partnerstwa 
przed końcem okresu przejściowego 31 
grudnia 2020 r.; ostrzega, że czynniki te 
zwiększają ryzyko wystąpienia scenariusza 
braku porozumienia, w którym brak 
porozumienia w sprawie kompleksowego 
przyszłego partnerstwa zapewniającego 
płynne przejście i wszystkie niezbędne 
ustalenia instytucjonalne doprowadzi do 
dodatkowych szkód gospodarczych oprócz 
kryzysu COVID-19; ponownie podkreśla 
w tym kontekście określoną w art. 132 
umowy o wystąpieniu możliwość przyjęcia 
przez Wspólny Komitet decyzji 
przedłużającej okres przejściowy po 31 
grudnia 2020 r.; przypomina, że taka 
decyzja o przedłużeniu okresu 
przejściowego musi zostać podjęta do 
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1 lipca 2020 r.;

Or. en

Poprawka 113
Attila Ara-Kovács

Projekt rezolucji
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6b. uważa w szczególności, że ważny 
jest udział Zjednoczonego Królestwa w 
programach transgranicznych, 
kulturalnych, rozwojowych, edukacyjnych 
i badawczych, takich jak Erasmus+, 
Kreatywna Europa, Horyzont, Europejska 
Rada ds. Badań Naukowych, program 
LIFE, TEN-T, instrument "Łącząc 
Europę", SES, Interreg, wspólne 
inicjatywy technologiczne, takie jak Czyste 
Niebo I i II, SESAR, ERIC, Galileo, 
Copernicus, europejski system 
wspomagania satelitarnego (EGNOS), 
ramy wsparcia w zakresie obserwacji i 
śledzenia obiektów kosmicznych oraz 
partnerstwa publiczno-prywatne; zachęca 
zatem Zjednoczone Królestwo do udziału 
w programach UE przy jednoczesnym 
poszanowaniu wszystkich odpowiednich 
zasad i mechanizmów oraz warunków 
udziału w nich na zasadzie państwa 
trzeciego;

Or. en

Poprawka 114
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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6c. przypomina, że poważne 
zagrożenia dla zdrowia – na przykład 
wynikające z rozprzestrzeniania się 
chorób zakaźnych, pandemii lub innych 
czynników środowiskowych – mają 
charakter transgraniczny; w związku z 
tym wzywa obie strony do 
długoterminowej współpracy w celu 
zapobiegania stwierdzonym i 
pojawiającym się zagrożeniom 
bezpieczeństwa zdrowia publicznego, ich 
wykrywania oraz przygotowywania się i 
reagowania na takie zagrożenia; wzywa w 
związku z tym do stałej współpracy między 
UE a Zjednoczonym Królestwem w celu 
skutecznego zwalczania pandemii 
COVID-19; podkreśla znaczenie 
zapobiegania niedoborom produktów 
leczniczych i wyrobów medycznych; 
wzywa organy krajowe i zainteresowane 
strony do dopilnowania, aby proces 
redystrybucji produktów leczniczych 
dopuszczonych do obrotu na szczeblu 
krajowym został zakończony przed 
końcem okresu przejściowego; uważa, że 
niezwykle ważne jest, aby Zjednoczone 
Królestwo i UE utrzymały skoordynowane 
ogólnoeuropejskie podejście w takich 
obszarach jak gotowość na wypadek 
sytuacji wyjątkowej, ocena ryzyka, 
zarządzanie i 
komunikacja, opracowywanie nowych 
środków przeciwdrobnoustrojowych i 
szczepionek oraz innych produktów 
leczniczych; uważa, że gdyby jedna ze 
stron nie przedsięwzięła odpowiednich 
środków mających zneutralizować 
zagrożenie dla zdrowia, druga strona 
mogłaby przyjąć jednostronne środki w 
celu ochrony zdrowia publicznego;

Or. en

Poprawka 115
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
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Ustęp 6 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6d. zwraca uwagę na znaczenie 
zwiększenia gotowości i środków 
awaryjnych na długo przed okresem 
przejściowym, zwłaszcza w przypadku 
impasu w negocjacjach; podkreśla, że 
takie środki awaryjne powinny mieć 
charakter tymczasowy i jednostronny;

Or. en

Poprawka 116
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6e. apeluje w szczególności o 
ukierunkowane działania mające na celu 
zagwarantowanie pacjentom stałego i 
szybkiego dostępu do bezpiecznych 
produktów leczniczych i wyrobów 
medycznych; uważa, że aby zapewnić 
bezpieczeństwo pacjentów, UE i 
Zjednoczone Królestwo powinny dążyć do 
wzajemnego uznawania kwalifikacji 
zawodowych w celu zagwarantowania 
mobilności lekarzy i pracowników służby 
zdrowia; podkreśla potrzebę 
odpowiedniego finansowania działań w 
zakresie gotowości i priorytetowego 
traktowania aspektów zdrowia i 
bezpieczeństwa, w szczególności w 
odniesieniu do produktów leczniczych i 
wyrobów medycznych;

Or. en

Poprawka 117
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
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w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6f. podkreśla potrzebę włączenia do 
przyszłego porozumienia odrębnej 
klauzuli dotyczącej MTK, aby zobowiązać 
obie strony do współpracy w walce z 
bezkarnością i we wspieraniu 
międzynarodowego wymiaru 
sprawiedliwości; obie strony powinny 
potwierdzić w niej swoje poparcie dla 
Międzynarodowego Trybunału Karnego i 
jego działalności, zgodzić się na 
współpracę w propagowaniu 
uniwersalnego wymiaru i integralności 
statutu rzymskiego i powiązanych aktów 
prawnych oraz zgodzić się na zacieśnienie 
dialogu i współpracy z MTK i 
uczestniczenie w większym stopniu w jego 
działaniu;

Or. en

Poprawka 118
Kati Piri, Christophe Hansen

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. przypomina, że umowa o 
wystąpieniu służy wykonaniu ustaleń 
dotyczących wystąpienia Zjednoczonego 
Królestwa z UE oraz że jedynym celem 
Wspólnego Komitetu UE–Zjednoczone 
Królestwo jest nadzorowanie jej 
stosowania; podkreśla znaczenie 
skutecznego wykonania umowy o 
wystąpieniu jako papierka lakmusowego 
potwierdzającego dobrą wiarę 
Zjednoczonego Królestwa w procesie 
negocjacji i przypomina, że wynik 
negocjacji będzie z nim powiązany;

7. przypomina, że umowa o 
wystąpieniu służy wykonaniu ustaleń 
dotyczących wystąpienia Zjednoczonego 
Królestwa z UE oraz że jedynym celem 
Wspólnego Komitetu UE–Zjednoczone 
Królestwo jest nadzorowanie jej 
stosowania; podkreśla, że skuteczne 
wykonanie umowy o wystąpieniu jest 
warunkiem wstępnym powodzenia 
zawarcia umowy ze Zjednoczonym 
Królestwem i jest papierkiem 
lakmusowym potwierdzającym dobrą 
wiarę Zjednoczonego Królestwa w 
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procesie negocjacji; przypomina, że należy 
jak najwcześniej dostrzec konkretne 
postępy w przygotowaniach do wdrożenia 
umowy o wystąpieniu, aby umożliwić 
procedurę wyrażenia świadomej zgody, i 
nie można ich pozostawić na sam koniec 
okresu przejściowego;

Or. en

Poprawka 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 
Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart Groothuis, Barry 
Andrews, Dita Charanzová

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. przypomina, że umowa o 
wystąpieniu służy wykonaniu ustaleń 
dotyczących wystąpienia Zjednoczonego 
Królestwa z UE oraz że jedynym celem 
Wspólnego Komitetu UE–Zjednoczone 
Królestwo jest nadzorowanie jej 
stosowania; podkreśla znaczenie 
skutecznego wykonania umowy o 
wystąpieniu jako papierka lakmusowego 
potwierdzającego dobrą wiarę 
Zjednoczonego Królestwa w procesie 
negocjacji i przypomina, że wynik 
negocjacji będzie z nim powiązany;

7. przypomina, że umowa o 
wystąpieniu służy wykonaniu ustaleń 
dotyczących wystąpienia Zjednoczonego 
Królestwa z UE i nie podlega ona żadnym 
renegocjacjom jej postanowień oraz 
że wyłącznym celem Wspólnego Komitetu 
UE–Zjednoczone Królestwo jest 
nadzorowanie jej stosowania; podkreśla 
znaczenie skutecznego wykonania umowy 
o wystąpieniu jako papierka lakmusowego 
potwierdzającego dobrą wiarę 
Zjednoczonego Królestwa w procesie 
negocjacji i przypomina, że wynik 
negocjacji w sprawie przyszłych 
stosunków powinien być powiązany z 
wdrażaniem umowy o wystąpieniu;

Or. en

Poprawka 120
Danuta Maria Hübner

Projekt rezolucji
Ustęp 7
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Projekt rezolucji Poprawka

7. przypomina, że umowa o 
wystąpieniu służy wykonaniu ustaleń 
dotyczących wystąpienia Zjednoczonego 
Królestwa z UE oraz że jedynym celem 
Wspólnego Komitetu UE–Zjednoczone 
Królestwo jest nadzorowanie jej 
stosowania; podkreśla znaczenie 
skutecznego wykonania umowy o 
wystąpieniu jako papierka lakmusowego 
potwierdzającego dobrą wiarę 
Zjednoczonego Królestwa w procesie 
negocjacji i przypomina, że wynik 
negocjacji będzie z nim powiązany;

7. przypomina, że umowa o 
wystąpieniu jest prawnie wiążącym 
instrumentem wykonania ustaleń 
dotyczących uporządkowanego 
wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z 
UE oraz że jedynym celem Wspólnego 
Komitetu UE–Zjednoczone Królestwo jest 
nadzorowanie jej stosowania; podkreśla 
znaczenie skutecznego wykonania umowy 
o wystąpieniu; uważa, że jej wdrożenie jest 
papierkiem lakmusowym potwierdzającym 
dobrą wiarę Zjednoczonego Królestwa w 
procesie negocjacji, i przypomina, że 
wynik negocjacji będzie z nim powiązany;

Or. en

Poprawka 121
Nacho Sánchez Amor, Inma Rodríguez-Piñero, Javi López, Javier Moreno Sánchez

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. przypomina, że umowa o 
wystąpieniu służy wykonaniu ustaleń 
dotyczących wystąpienia Zjednoczonego 
Królestwa z UE oraz że jedynym celem 
Wspólnego Komitetu UE–Zjednoczone 
Królestwo jest nadzorowanie jej 
stosowania; podkreśla znaczenie 
skutecznego wykonania umowy o 
wystąpieniu jako papierka lakmusowego 
potwierdzającego dobrą wiarę 
Zjednoczonego Królestwa w procesie 
negocjacji i przypomina, że wynik 
negocjacji będzie z nim powiązany;

7. przypomina, że umowa o 
wystąpieniu służy wykonaniu ustaleń 
dotyczących wystąpienia Zjednoczonego 
Królestwa z UE oraz że jednym z 
głównych celów Wspólnego Komitetu UE–
Zjednoczone Królestwo jest nadzorowanie 
jej stosowania; podkreśla znaczenie 
skutecznego wykonania umowy o 
wystąpieniu jako papierka lakmusowego 
potwierdzającego dobrą wiarę, którą 
Zjednoczone Królestwo zobowiązało się 
wnieść do procesu negocjacji, i 
przypomina, że wynik negocjacji będzie z 
nim powiązany;

Or. en

Poprawka 122
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Paulo Rangel

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. przypomina, że umowa o 
wystąpieniu służy wykonaniu ustaleń 
dotyczących wystąpienia Zjednoczonego 
Królestwa z UE oraz że jedynym celem 
Wspólnego Komitetu UE–Zjednoczone 
Królestwo jest nadzorowanie jej 
stosowania; podkreśla znaczenie 
skutecznego wykonania umowy o 
wystąpieniu jako papierka lakmusowego 
potwierdzającego dobrą wiarę 
Zjednoczonego Królestwa w procesie 
negocjacji i przypomina, że wynik 
negocjacji będzie z nim powiązany;

7. przypomina, że umowa o 
wystąpieniu służy wykonaniu ustaleń 
dotyczących wystąpienia Zjednoczonego 
Królestwa z UE oraz że jedynym celem 
Wspólnego Komitetu UE–Zjednoczone 
Królestwo jest nadzorowanie jej 
stosowania; podkreśla znaczenie 
skutecznego wykonania umowy o 
wystąpieniu jako papierka lakmusowego 
potwierdzającego dobrą wiarę Stron w 
procesie negocjacji i przypomina, że wynik 
negocjacji będzie z nim powiązany;

Or. pt

Poprawka 123
Anna Fotyga, Geert Bourgeois, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Raffaele Fitto, 
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. przypomina, że umowa o 
wystąpieniu służy wykonaniu ustaleń 
dotyczących wystąpienia Zjednoczonego 
Królestwa z UE oraz że jedynym celem 
Wspólnego Komitetu UE–Zjednoczone 
Królestwo jest nadzorowanie jej 
stosowania; podkreśla znaczenie 
skutecznego wykonania umowy o 
wystąpieniu jako papierka lakmusowego 
potwierdzającego dobrą wiarę 
Zjednoczonego Królestwa w procesie 
negocjacji i przypomina, że wynik 
negocjacji będzie z nim powiązany;

7. przypomina, że umowa o 
wystąpieniu służy wykonaniu ustaleń 
dotyczących wystąpienia Zjednoczonego 
Królestwa z UE oraz że celem Wspólnego 
Komitetu UE–Zjednoczone Królestwo 
zgodnie z umową o wystąpieniu jest 
nadzorowanie jej wdrażania, stosowania i 
wykładni;  podkreśla znaczenie 
skutecznego wykonania umowy o 
wystąpieniu jako papierka lakmusowego 
potwierdzającego zaufanie między 
stronami umowy;

Or. en
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Poprawka 124
David McAllister

Projekt rezolucji
Ustęp 7 – akapit 1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

wzywa do podjęcia niezbędnych środków 
w celu prawidłowego wdrożenia umowy o 
wystąpieniu podpisanej przez obie strony, 
co będzie istotnym sygnałem zaufania i 
dobrej woli, który utoruje drogę do 
konstruktywnych przyszłych stosunków 
między UE a Zjednoczonym Królestwem;

Or. en

Poprawka 125
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. podkreśla, że żadne porozumienie 
nie będzie możliwe, jeżeli negocjatorzy nie 
zastosują się do tego, co ustalono w części 
drugiej umowy o wystąpieniu, a 
mianowicie do przyjęcia kompleksowego i 
wzajemnego podejścia do zapewnienia 
pełnej ochrony praw obywateli UE-27 
mieszkających w Zjednoczonym 
Królestwie i obywateli brytyjskich 
mieszkających w UE-27;

Or. en

Poprawka 126
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
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Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. nalega na otrzymanie solidnych 
gwarancji, że Zjednoczone Królestwo 
wykona umowę o wystąpieniu skutecznie i 
w całości przed zakończeniem okresu 
przejściowego; zaznacza, że 
monitorowanie jej wykonania powinno 
stanowić integralną część prac nad 
przyszłymi stosunkami;

8. podkreśla, że pełne wdrożenie 
umowy o wystąpieniu, w tym protokołu w 
sprawie Irlandii / Irlandii Północnej, jest 
niezbędnym warunkiem wstępnym i 
podstawowym elementem zapewniającym 
zaufanie potrzebne do skutecznego 
przyszłego partnerstwa między UE a 
Zjednoczonym Królestwem, aby zapobiec 
zakłóceniom i zapewnić pewność prawną 
obywatelom i podmiotom gospodarczym; 
zaznacza, że monitorowanie jej wykonania 
powinno stanowić integralną część prac 
nad przyszłymi stosunkami;

Or. en

Poprawka 127
Danuta Maria Hübner

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. nalega na otrzymanie solidnych 
gwarancji, że Zjednoczone Królestwo 
wykona umowę o wystąpieniu skutecznie i 
w całości przed zakończeniem okresu 
przejściowego; zaznacza, że 
monitorowanie jej wykonania powinno 
stanowić integralną część prac nad 
przyszłymi stosunkami;

8. nalega na otrzymanie solidnych 
gwarancji, że Zjednoczone Królestwo 
wykona umowę o wystąpieniu skutecznie i 
w całości przed zakończeniem okresu 
przejściowego i po nim; zaznacza, że 
monitorowanie jej wykonania powinno 
stanowić integralną część prac nad 
przyszłymi stosunkami; ponownie 
podkreśla, że Parlament zachowa 
czujność, jeśli chodzi o wdrażanie 
wszystkich postanowień umowy o 
wystąpieniu;

Or. en

Poprawka 128
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 



PE652.491v01-00 68/144 AM\1206003PL.docx

PL

Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews, Dita Charanzová

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. nalega na otrzymanie solidnych 
gwarancji, że Zjednoczone Królestwo 
wykona umowę o wystąpieniu skutecznie i 
w całości przed zakończeniem okresu 
przejściowego; zaznacza, że 
monitorowanie jej wykonania powinno 
stanowić integralną część prac nad 
przyszłymi stosunkami;

8. nalega na pełne wdrożenie umowy 
o wystąpieniu przez Zjednoczone 
Królestwo, skutecznie i w całości przed 
zakończeniem okresu przejściowego; 
zaznacza, że monitorowanie jej wykonania 
powinno stanowić integralną część prac 
nad przyszłymi stosunkami;

Or. en

Poprawka 129
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. przypomina, że umowa o 
wystąpieniu przewiduje wzajemną 
ochronę dla obywateli Unii i obywateli 
brytyjskich, w tym członków ich rodzin; 
domaga się, aby zarówno obywatele UE, 
jak i obywatele brytyjscy otrzymali 
wszystkie niezbędne informacje dotyczące 
ich praw i procedur, których należy 
przestrzegać, aby móc nadal mieszkać i 
pracować w kraju pobytu lub podróżować 
do niego; powtarza, że prawa obywateli 
pozostaną bezwzględnym priorytetem, 
i wzywa do utrzymania praw obywateli 
gwarantowanych na mocy umowy 
o wystąpieniu w odniesieniu zarówno do 
obywateli UE, jak i obywateli 
Zjednoczonego Królestwa, a także ich 
rodzin; przypomina o swoim 
zobowiązaniu do monitorowania 
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wdrożenia przez państwa UE-27 części 
drugiej umowy o wystąpieniu i powtarza, 
że niezbędne jest spójne i hojne podejście 
do ochrony praw obywateli 
Zjednoczonego Królestwa przebywających 
w państwach UE-27;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8b. zwraca szczególną uwagę na pełne 
poszanowanie praw obywatelskich 
określonych w umowie o wystąpieniu; jest 
zdecydowany dopilnować, aby państwa 
członkowskie w pełni przestrzegały praw 
obywateli brytyjskich mieszkających w 
Unii Europejskiej, a także chroniły je na 
mocy umowy o wystąpieniu; jest również 
zdecydowany ściśle monitorować, czy 
Zjednoczone Królestwo w pełni szanuje i 
chroni prawa obywateli UE 
mieszkających na jego terytorium na 
mocy umowy o wystąpieniu;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

8a. nalega, aby Parlament Europejski 
był w pełni i niezwłocznie informowany o 
wszystkich dyskusjach przeprowadzonych 
przez Wspólny Komitet i podjętych przezeń 
decyzjach; przypomina w związku z tym o 
obowiązkach wynikających z decyzji Rady 
(UE) 2020/135 z dnia 30 stycznia 2020 r. 
w sprawie zawarcia Umowy o wystąpieniu 
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej 
Brytanii i Irlandii Północnej z Unii 
Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty 
Energii Atomowej, a w szczególności z jej 
art. 2 ust. 3, który stanowi, że Parlament 
musi być w stanie w pełni wykonywać 
swoje prerogatywy instytucjonalne na 
wszystkich etapach procesu prowadzonego 
przez Wspólny Komitet;

Or. en

Poprawka 132
Danuta Maria Hübner

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. oczekuje, że Parlament będzie w 
pełni i niezwłocznie informowany o 
wszystkich dyskusjach Wspólnego 
Komitetu i decyzjach przezeń 
podejmowanych, tak aby Parlament mógł 
w pełni wykonywać swoje instytucjonalne 
prerogatywy w trakcie prac Wspólnego 
Komitetu, zgodnie z decyzją Rady (UE) 
2020/135 z dnia 30 stycznia 2020 r. i 
zobowiązaniami przewodniczącej Komisji 
Europejskiej, że Komisja będzie ściśle 
angażować Parlament Europejski i w jak 
największym stopniu uwzględniać jego 
opinie w pracach Wspólnego Komitetu;

Or. en
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Poprawka 133
Traian Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. podkreśla znaczenie prawidłowego 
i pełnego stosowania wszystkich przepisów 
dotyczących praw obywatelskich, w tym 
prawa pobytu, prawa do otrzymywania 
świadczeń socjalnych, prawa do 
ubezpieczenia zdrowotnego i ochrony 
obywateli europejskich znajdujących się 
trudnej sytuacji w Zjednoczonym 
Królestwie;

Or. ro

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. nalega, aby Parlament Europejski 
był regularnie informowany o wdrażaniu 
umowy o wystąpieniu;

Or. en

Poprawka 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
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Projekt rezolucji
Ustęp 8 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8c. zauważa z niepokojem, że 
pandemia COVID-19 miała istotne 
konsekwencje dla możliwości ubiegania 
się przez obywateli UE mieszkających w 
Zjednoczonym Królestwie o możliwość 
skorzystania z unijnego systemu rozliczeń, 
ponieważ biura kontaktowe zostały 
zamknięte z powodu blokady, o której 
zadecydowały władze brytyjskie;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 8 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8d. wyraża zaniepokojenie 
doniesieniami, że obywatelom UE 
posiadającym status wstępnie osiedlonych 
odmówiono w Zjednoczonym Królestwie 
świadczeń socjalnych z powodu przeszkód 
biurokratycznych; podkreśla, że takie 
sytuacje są równoznaczne z 
nieuzasadnioną dyskryminacją i mają 
istotne konsekwencje, zwłaszcza w okresie 
poważnej niepewności gospodarczej i 
społecznej;

Or. en

Poprawka 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 
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Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. przypomina, że zgodnie z 
Protokołem w sprawie Irlandii/Irlandii 
Północnej po zakończeniu okresu 
przejściowego Zjednoczone Królestwo 
będzie państwem trzecim, a jednocześnie 
będzie miało zadanie częściowego 
wykonywania unijnego kodeksu celnego, 
co wymaga utworzenia 
bezprecedensowych struktur nawet przed 
zakończeniem okresu przejściowego i do 
czego konieczne jest należyte 
uwzględnienie kwestii właściwego 
wykonywania i egzekwowania; wzywa 
Komisję do prowadzenia skutecznych 
weryfikacji i kontroli; zauważa, że 
sformułowanie „istnieje ryzyko, iż towar 
[…] zostanie następnie przemieszczony do 
Unii” użyte w art. 5 tego protokołu jest 
niejasne i jego rozumienie zależy od 
późniejszych decyzji Wspólnego Komitetu, 
które nie podlegają formalnemu nadzorowi 
Parlamentu Europejskiego; domaga się, by 
w pełni informowano go o stosowaniu tego 
artykułu oraz o wszelkich wnioskach 
dotyczących decyzji Wspólnego Komitetu 
w tym zakresie;

9. przypomina, że zgodnie z 
protokołem w sprawie Irlandii / Irlandii 
Północnej, opracowanym i przyjętym w 
celu zapewnienia braku twardej granicy 
na wyspie Irlandii przy jednoczesnej 
ochronie integralności jednolitego rynku 
po zakończeniu okresu przejściowego, 
Zjednoczone Królestwo, będące państwem 
trzecim, będzie miało zadanie częściowego 
wykonywania unijnego kodeksu celnego, 
co będzie wymagało utworzenia 
bezprecedensowych struktur nawet przed 
zakończeniem okresu przejściowego i do 
czego konieczne jest należyte 
uwzględnienie kwestii właściwego 
wykonywania i egzekwowania; wzywa 
Komisję do prowadzenia skutecznych 
weryfikacji i kontroli; wyraża 
zaniepokojenie powtarzającą się odmową 
władz brytyjskich co do udzielenia zgody 
na otwarcie w Belfaście stałego biura dla 
urzędników UE w celu monitorowania 
właściwego wdrażania protokołu w 
sprawie Irlandii/Irlandii Północnej; 
zauważa, że rozumienie sformułowania 
„istnieje ryzyko, iż towar […] zostanie 
następnie przemieszczony do Unii” 
użytego w art. 5 tego protokołu zależy od 
późniejszych decyzji Wspólnego Komitetu, 
które nie podlegają formalnemu nadzorowi 
Parlamentu Europejskiego; domaga się, by 
w pełni informowano go o stosowaniu tego 
artykułu oraz o wszelkich wnioskach 
dotyczących decyzji Wspólnego Komitetu 
w tym zakresie;

Or. en

Poprawka 138
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky



PE652.491v01-00 74/144 AM\1206003PL.docx

PL

w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. przypomina, że zgodnie z 
Protokołem w sprawie Irlandii/Irlandii 
Północnej po zakończeniu okresu 
przejściowego Zjednoczone Królestwo 
będzie państwem trzecim, a jednocześnie 
będzie miało zadanie częściowego 
wykonywania unijnego kodeksu celnego, 
co wymaga utworzenia 
bezprecedensowych struktur nawet przed 
zakończeniem okresu przejściowego i do 
czego konieczne jest należyte 
uwzględnienie kwestii właściwego 
wykonywania i egzekwowania; wzywa 
Komisję do prowadzenia skutecznych 
weryfikacji i kontroli; zauważa, że 
sformułowanie „istnieje ryzyko, iż towar 
[…] zostanie następnie przemieszczony do 
Unii” użyte w art. 5 tego protokołu jest 
niejasne i jego rozumienie zależy od 
późniejszych decyzji Wspólnego Komitetu, 
które nie podlegają formalnemu nadzorowi 
Parlamentu Europejskiego; domaga się, by 
w pełni informowano go o stosowaniu tego 
artykułu oraz o wszelkich wnioskach 
dotyczących decyzji Wspólnego Komitetu 
w tym zakresie;

9. przypomina, że zgodnie z 
protokołem w sprawie Irlandii / Irlandii 
Północnej po zakończeniu okresu 
przejściowego Zjednoczone Królestwo 
będzie państwem trzecim, a jednocześnie 
będzie miało zadanie częściowego 
wykonywania unijnego kodeksu celnego, 
co będzie wymagało utworzenia 
bezprecedensowych struktur nawet przed 
zakończeniem okresu przejściowego i do 
czego konieczne jest należyte 
uwzględnienie kwestii właściwego 
wykonywania i egzekwowania; wzywa 
Komisję do prowadzenia skutecznych 
weryfikacji i kontroli; zauważa, że 
sformułowanie „istnieje ryzyko, iż towar 
[…] zostanie następnie przemieszczony do 
Unii” użyte w art. 5 tego protokołu jest 
niejasne i jego rozumienie zależy od 
późniejszych decyzji Wspólnego Komitetu, 
które nie podlegają formalnemu nadzorowi 
Parlamentu Europejskiego; domaga się, by 
w pełni informowano go o stosowaniu tego 
artykułu oraz o wszelkich wnioskach 
dotyczących decyzji Wspólnego Komitetu 
w tym zakresie; wyraża zaniepokojenie 
publicznymi oświadczeniami rządu 
Zjednoczonego Królestwa, które wskazują 
na brak woli politycznej w odniesieniu do 
pełnego wywiązania się z jego zobowiązań 
prawnych wynikających z umowy 
o wystąpieniu, mianowicie dotyczących 
kontroli towarów na Morzu Irlandzkim;

Or. en

Poprawka 139
Nacho Sánchez Amor, Javi López

Projekt rezolucji
Ustęp 9
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Projekt rezolucji Poprawka

9. przypomina, że zgodnie z 
Protokołem w sprawie Irlandii/Irlandii 
Północnej po zakończeniu okresu 
przejściowego Zjednoczone Królestwo 
będzie państwem trzecim, a jednocześnie 
będzie miało zadanie częściowego 
wykonywania unijnego kodeksu celnego, 
co wymaga utworzenia 
bezprecedensowych struktur nawet przed 
zakończeniem okresu przejściowego i do 
czego konieczne jest należyte 
uwzględnienie kwestii właściwego 
wykonywania i egzekwowania; wzywa 
Komisję do prowadzenia skutecznych 
weryfikacji i kontroli; zauważa, że 
sformułowanie „istnieje ryzyko, iż towar 
[…] zostanie następnie przemieszczony do 
Unii” użyte w art. 5 tego protokołu jest 
niejasne i jego rozumienie zależy od 
późniejszych decyzji Wspólnego Komitetu, 
które nie podlegają formalnemu nadzorowi 
Parlamentu Europejskiego; domaga się, by 
w pełni informowano go o stosowaniu tego 
artykułu oraz o wszelkich wnioskach 
dotyczących decyzji Wspólnego Komitetu 
w tym zakresie;

9. przypomina, że zgodnie z 
protokołem w sprawie Irlandii / Irlandii 
Północnej po zakończeniu okresu 
przejściowego Zjednoczone Królestwo 
będzie państwem trzecim, a jednocześnie 
będzie miało zadanie częściowego 
wykonywania unijnego kodeksu celnego, 
co będzie wymagało utworzenia 
bezprecedensowych struktur nawet przed 
zakończeniem okresu przejściowego i do 
czego konieczne jest należyte 
uwzględnienie kwestii właściwego 
wykonywania i egzekwowania; wzywa 
Komisję do prowadzenia okresowych i 
skutecznych weryfikacji i kontroli; 
zauważa, że sformułowanie „istnieje 
ryzyko, iż towar […] zostanie następnie 
przemieszczony do Unii” użyte w art. 5 
tego protokołu jest niejasne i jego 
rozumienie zależy od późniejszych decyzji 
Wspólnego Komitetu, które nie podlegają 
formalnemu nadzorowi Parlamentu 
Europejskiego; domaga się, by z 
wyprzedzeniem i szczegółowo 
informowano go o wszelkich wnioskach 
dotyczących decyzji Wspólnego Komitetu 
w odniesieniu do stosowania tego 
artykułu, takich jak ustanowienie 
szczególnych kryteriów dla towaru, który 
ma być uznany za "obarczony ryzykiem", 
lub w sprawie zmiany którejkolwiek z jego 
wcześniejszych decyzji;

Or. en

Poprawka 140
Dragoş Tudorache

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. przypomina, że zgodnie z 
Protokołem w sprawie Irlandii/Irlandii 

9. przypomina, że zgodnie z 
protokołem w sprawie Irlandii / Irlandii 
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Północnej po zakończeniu okresu 
przejściowego Zjednoczone Królestwo 
będzie państwem trzecim, a jednocześnie 
będzie miało zadanie częściowego 
wykonywania unijnego kodeksu celnego, 
co wymaga utworzenia 
bezprecedensowych struktur nawet przed 
zakończeniem okresu przejściowego i do 
czego konieczne jest należyte 
uwzględnienie kwestii właściwego 
wykonywania i egzekwowania; wzywa 
Komisję do prowadzenia skutecznych 
weryfikacji i kontroli; zauważa, że 
sformułowanie „istnieje ryzyko, iż towar 
[…] zostanie następnie przemieszczony do 
Unii” użyte w art. 5 tego protokołu jest 
niejasne i jego rozumienie zależy od 
późniejszych decyzji Wspólnego Komitetu, 
które nie podlegają formalnemu nadzorowi 
Parlamentu Europejskiego; domaga się, by 
w pełni informowano go o stosowaniu tego 
artykułu oraz o wszelkich wnioskach 
dotyczących decyzji Wspólnego Komitetu 
w tym zakresie;

Północnej po zakończeniu okresu 
przejściowego Zjednoczone Królestwo 
będzie państwem trzecim, a jednocześnie 
będzie miało zadanie częściowego 
wykonywania unijnego kodeksu celnego, 
co będzie wymagało utworzenia 
bezprecedensowych struktur nawet przed 
zakończeniem okresu przejściowego i do 
czego konieczne jest należyte 
uwzględnienie kwestii właściwego 
wykonywania i egzekwowania; wzywa 
Komisję do prowadzenia skutecznych 
weryfikacji i kontroli oraz do regularnego 
składania Parlamentowi Europejskiemu 
sprawozdań na temat sytuacji w zakresie 
kontroli granicznej; zauważa, że 
sformułowanie „istnieje ryzyko, iż towar 
[…] zostanie następnie przemieszczony do 
Unii” użyte w art. 5 tego protokołu jest 
niejasne i jego rozumienie zależy od 
późniejszych decyzji Wspólnego Komitetu, 
które nie podlegają formalnemu nadzorowi 
Parlamentu Europejskiego; domaga się, by 
w pełni informowano go o stosowaniu tego 
artykułu oraz o wszelkich wnioskach 
dotyczących decyzji Wspólnego Komitetu 
w tym zakresie;

Or. en

Poprawka 141
Danuta Maria Hübner

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. przypomina, że zgodnie z 
Protokołem w sprawie Irlandii/Irlandii 
Północnej po zakończeniu okresu 
przejściowego Zjednoczone Królestwo 
będzie państwem trzecim, a jednocześnie 
będzie miało zadanie częściowego 
wykonywania unijnego kodeksu celnego, 
co wymaga utworzenia 
bezprecedensowych struktur nawet przed 
zakończeniem okresu przejściowego i do 

9. przypomina, że zgodnie z 
protokołem w sprawie Irlandii / Irlandii 
Północnej po zakończeniu okresu 
przejściowego Zjednoczone Królestwo 
będzie państwem trzecim, a jednocześnie 
będzie miało zadanie częściowego 
wykonywania unijnego kodeksu celnego, 
co będzie wymagało utworzenia 
bezprecedensowych struktur nawet przed 
zakończeniem okresu przejściowego i do 
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czego konieczne jest należyte 
uwzględnienie kwestii właściwego 
wykonywania i egzekwowania; wzywa 
Komisję do prowadzenia skutecznych 
weryfikacji i kontroli; zauważa, że 
sformułowanie „istnieje ryzyko, iż towar 
[…] zostanie następnie przemieszczony do 
Unii” użyte w art. 5 tego protokołu jest 
niejasne i jego rozumienie zależy od 
późniejszych decyzji Wspólnego Komitetu, 
które nie podlegają formalnemu 
nadzorowi Parlamentu Europejskiego; 
domaga się, by w pełni informowano go o 
stosowaniu tego artykułu oraz o wszelkich 
wnioskach dotyczących decyzji Wspólnego 
Komitetu w tym zakresie;

czego konieczne jest należyte 
uwzględnienie kwestii właściwego 
wykonywania i egzekwowania; wzywa 
Komisję do prowadzenia skutecznych 
weryfikacji i kontroli; zauważa, że 
sformułowanie „istnieje ryzyko, iż towar 
[…] zostanie następnie przemieszczony do 
Unii” użyte w art. 5 tego protokołu jest 
niejasne i jego rozumienie zależy od 
późniejszych decyzji Wspólnego Komitetu; 
domaga się, by w pełni informowano go o 
stosowaniu tego artykułu oraz o wszelkich 
wnioskach dotyczących decyzji Wspólnego 
Komitetu w tym zakresie;

Or. en

Poprawka 142
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. przypomina, że zgodnie z 
Protokołem w sprawie Irlandii/Irlandii 
Północnej po zakończeniu okresu 
przejściowego Zjednoczone Królestwo 
będzie państwem trzecim, a jednocześnie 
będzie miało zadanie częściowego 
wykonywania unijnego kodeksu celnego, 
co wymaga utworzenia 
bezprecedensowych struktur nawet przed 
zakończeniem okresu przejściowego i do 
czego konieczne jest należyte 
uwzględnienie kwestii właściwego 
wykonywania i egzekwowania; wzywa 
Komisję do prowadzenia skutecznych 
weryfikacji i kontroli; zauważa, że 
sformułowanie „istnieje ryzyko, iż towar 
[…] zostanie następnie przemieszczony do 
Unii” użyte w art. 5 tego protokołu jest 
niejasne i jego rozumienie zależy od 
późniejszych decyzji Wspólnego Komitetu, 
które nie podlegają formalnemu 

9. przypomina, że zgodnie z 
protokołem w sprawie Irlandii / Irlandii 
Północnej po zakończeniu okresu 
przejściowego Zjednoczone Królestwo 
będzie państwem trzecim, a jednocześnie 
będzie miało zadanie częściowego 
wykonywania unijnego kodeksu celnego, 
co będzie wymagało utworzenia 
bezprecedensowych struktur nawet przed 
zakończeniem okresu przejściowego i do 
czego konieczne jest należyte 
uwzględnienie kwestii właściwego 
wykonywania i egzekwowania; wzywa 
Komisję do prowadzenia skutecznych 
weryfikacji i kontroli; zauważa, że 
sformułowanie „istnieje ryzyko, iż towar 
[…] zostanie następnie przemieszczony do 
Unii” użyte w art. 5 tego protokołu jest 
niejasne i jego rozumienie zależy od 
późniejszych decyzji Wspólnego Komitetu, 
oraz nalega, by takie decyzje 
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nadzorowi Parlamentu Europejskiego; 
domaga się, by w pełni informowano go o 
stosowaniu tego artykułu oraz o wszelkich 
wnioskach dotyczących decyzji Wspólnego 
Komitetu w tym zakresie;

podejmowano pod nadzorem Parlamentu 
Europejskiego; domaga się, by w pełni 
informowano go o stosowaniu tego 
artykułu oraz o wszelkich wnioskach 
dotyczących decyzji Wspólnego Komitetu;

Or. en

Poprawka 143
Anna Fotyga, Geert Bourgeois, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Raffaele Fitto, 
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. przypomina, że zgodnie z 
Protokołem w sprawie Irlandii/Irlandii 
Północnej po zakończeniu okresu 
przejściowego Zjednoczone Królestwo 
będzie państwem trzecim, a jednocześnie 
będzie miało zadanie częściowego 
wykonywania unijnego kodeksu celnego, 
co wymaga utworzenia 
bezprecedensowych struktur nawet przed 
zakończeniem okresu przejściowego i do 
czego konieczne jest należyte 
uwzględnienie kwestii właściwego 
wykonywania i egzekwowania; wzywa 
Komisję do prowadzenia skutecznych 
weryfikacji i kontroli; zauważa, że 
sformułowanie „istnieje ryzyko, iż towar 
[…] zostanie następnie przemieszczony do 
Unii” użyte w art. 5 tego protokołu jest 
niejasne i jego rozumienie zależy od 
późniejszych decyzji Wspólnego Komitetu, 
które nie podlegają formalnemu nadzorowi 
Parlamentu Europejskiego; domaga się, by 
w pełni informowano go o stosowaniu tego 
artykułu oraz o wszelkich wnioskach 
dotyczących decyzji Wspólnego Komitetu 
w tym zakresie;

9. przypomina, że zgodnie z 
protokołem w sprawie Irlandii / Irlandii 
Północnej po zakończeniu okresu 
przejściowego Zjednoczone Królestwo 
będzie państwem trzecim, a jednocześnie 
będzie musiało wdrożyć części unijnego 
kodeksu celnego, co będzie wymagało 
utworzenia nowych struktur przed 
zakończeniem okresu przejściowego i do 
czego konieczne jest należyte 
uwzględnienie kwestii właściwego 
wykonywania i egzekwowania; wzywa 
Komisję do prowadzenia skutecznych 
weryfikacji i kontroli; zauważa, że 
sformułowanie „istnieje ryzyko, iż towar 
[…] zostanie następnie przemieszczony do 
Unii” użyte w art. 5 tego protokołu jest 
niejasne i jego rozumienie zależy od 
późniejszych decyzji Wspólnego Komitetu, 
które nie podlegają formalnemu nadzorowi 
Parlamentu Europejskiego; domaga się, by 
w pełni informowano go o stosowaniu tego 
artykułu oraz o wszelkich wnioskach 
dotyczących decyzji Wspólnego Komitetu 
w tym zakresie;

Or. en
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Poprawka 144
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wyraża zaniepokojenie, że 
Zjednoczone Królestwo nie wywiązuje się 
ze swoich zobowiązań dotyczących 
ustanowienia kontroli celnych i innych 
kontroli na mocy protokołu w sprawie 
Irlandii Północnej, ubolewa nad 
wynikającym z tego brakiem jasności dla 
podmiotów gospodarczych i ostrzega, że 
czas się kończy, ponieważ dostosowanie 
do nowych wymogów musi rozpocząć się 
ze znacznym wyprzedzeniem; odnotowuje 
zamiar rządu brytyjskiego dotyczący 
utworzenia fizycznych punktów 
handlowych w portach Belfast, 
Warrenpoint i Larne; wzywa rząd 
brytyjski do przedstawienia szczegółowego 
harmonogramu wszystkich środków 
wykonawczych przewidzianych w 
protokole w sprawie Irlandii / Irlandii 
Północnej;

Or. en

Poprawka 145
Angelika Winzig

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla złożoność wdrażania 
protokołu w sprawie Irlandii / Irlandii 
Północnej; podkreśla zatem znaczenie 
jasnej, przejrzystej komunikacji i stałej 
wymiany informacji ze wszystkimi 
zainteresowanymi stronami po obu 
stronach w celu znalezienia praktycznego 
i wykonalnego rozwiązania, które 
przyczyni się do pozbawionych tarć 
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stosunków handlowych między Unią 
Europejską a Zjednoczonym Królestwem;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla potrzebę podjęcia 
niezbędnych środków w celu 
wprowadzenia procedur celnych w 
odniesieniu do towarów wprowadzanych 
do Irlandii Północnej ze Zjednoczonego 
Królestwa, jak również niezbędnych 
kontroli sanitarnych i fitosanitarnych 
oraz innych kontroli regulacyjnych;

Or. en

Poprawka 147
Danuta Maria Hübner

Projekt rezolucji
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9b. podkreśla, że zgodnie z art. 218 
TFUE Parlament Europejski ma prawo 
do uzyskania wyczerpujących informacji 
obejmujących wszystkie etapy umów 
międzynarodowych zawartych przez UE, 
co obejmuje umowę o wystąpieniu;

Or. en
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Poprawka 148
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Projekt rezolucji
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9b. zachęca Komisję do nalegania na 
terminowe wdrożenie umowy o 
wystąpieniu oraz do uruchomienia w razie 
konieczności mechanizmu rozstrzygania 
sporów i procedury arbitrażowej 
przewidzianych w umowie;

Or. en

Poprawka 149
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Projekt rezolucji
Ustęp 9 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9c. ponownie wyraża poparcie dla 
ponownego otwarcia biura Unii 
Europejskiej w Belfaście; wzywa służby 
Komisji, aby w razie potrzeby zaoferowały 
pomoc obywatelom, przedsiębiorstwom i 
administracji, tak aby uniknąć zakłóceń w 
działalności przedsiębiorstw i usług;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. przypomina, że do dnia 31 grudnia 
2020 r. Zjednoczone Królestwo ma 

10. przypomina, że do dnia 31 grudnia 
2020 r. Zjednoczone Królestwo ma 
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obowiązek wnosić wkład w finansowanie 
Europejskiej Agencji Obrony, Instytutu 
Unii Europejskiej Studiów nad 
Bezpieczeństwem oraz Centrum 
Satelitarnego Unii Europejskiej oraz 
pokrywanie kosztów operacji 
prowadzonych w ramach wspólnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony (WPBiO);

obowiązek wnosić wkład w finansowanie 
Europejskiej Agencji Obrony, Instytutu 
Unii Europejskiej Studiów nad 
Bezpieczeństwem oraz Centrum 
Satelitarnego Unii Europejskiej oraz 
pokrywanie kosztów operacji 
prowadzonych w ramach wspólnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony (WPBiO), w 
których uczestniczy;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. przypomina, że do dnia 31 grudnia 
2020 r. Zjednoczone Królestwo ma 
obowiązek wnosić wkład w finansowanie 
Europejskiej Agencji Obrony, Instytutu 
Unii Europejskiej Studiów nad 
Bezpieczeństwem oraz Centrum 
Satelitarnego Unii Europejskiej oraz 
pokrywanie kosztów operacji 
prowadzonych w ramach wspólnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony (WPBiO);

10. przypomina, że do końca okresu 
przejściowego Zjednoczone Królestwo ma 
obowiązek wnosić wkład w finansowanie 
Europejskiej Agencji Obrony, Instytutu 
Unii Europejskiej Studiów nad 
Bezpieczeństwem oraz Centrum 
Satelitarnego Unii Europejskiej oraz 
pokrywanie kosztów operacji 
prowadzonych w ramach wspólnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony (WPBiO);

Or. en

Poprawka 152
Angelika Winzig

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. przypomina, że do dnia 31 grudnia 
2020 r. Zjednoczone Królestwo ma 
obowiązek wnosić wkład w finansowanie 
Europejskiej Agencji Obrony, Instytutu 

10. przypomina, że do końca okresu 
przejściowego Zjednoczone Królestwo ma 
obowiązek wnosić wkład w finansowanie 
Europejskiej Agencji Obrony, Instytutu 
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Unii Europejskiej Studiów nad 
Bezpieczeństwem oraz Centrum 
Satelitarnego Unii Europejskiej oraz 
pokrywanie kosztów operacji 
prowadzonych w ramach wspólnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony (WPBiO);

Unii Europejskiej Studiów nad 
Bezpieczeństwem oraz Centrum 
Satelitarnego Unii Europejskiej oraz 
pokrywanie kosztów operacji 
prowadzonych w ramach wspólnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony (WPBiO);

Or. en

Poprawka 153
Nacho Sánchez Amor, Inma Rodríguez-Piñero, Javi López, Javier Moreno Sánchez

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. przypomina, że do dnia 31 grudnia 
2020 r. Zjednoczone Królestwo ma 
obowiązek wnosić wkład w finansowanie 
Europejskiej Agencji Obrony, Instytutu 
Unii Europejskiej Studiów nad 
Bezpieczeństwem oraz Centrum 
Satelitarnego Unii Europejskiej oraz 
pokrywanie kosztów operacji 
prowadzonych w ramach wspólnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony (WPBiO);

10. przypomina, że do dnia 31 grudnia 
2020 r. Zjednoczone Królestwo ma 
obowiązek wnosić wkład m.in. w 
finansowanie Europejskiej Agencji 
Obrony, Instytutu Unii Europejskiej 
Studiów nad Bezpieczeństwem oraz 
Centrum Satelitarnego Unii Europejskiej 
oraz pokrywanie kosztów operacji 
prowadzonych w ramach wspólnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony (WPBiO);

Or. en

Poprawka 154
Dragoş Tudorache

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. podkreśla znaczenie uwzględnienia 
w przyszłej umowie o partnerstwie ze 
Zjednoczonym Królestwem skutecznej i 
zrównoważonej wymiany informacji w 
dziedzinie ścigania i współpracy 
wymiarów sprawiedliwości w sprawach 
karnych; przypomina, że UE jest w pełni 
zobowiązana do egzekwowania 
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europejskiej konwencji praw człowieka; 
podkreśla, że brak wzajemności podważy 
przyszłe partnerstwo w dziedzinie 
bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 155
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Susanna Ceccardi

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że Zjednoczone 
Królestwo musi wdrażać wszystkie unijne 
środki ograniczające i sankcje istniejące 
wcześniej oraz ustanowione w okresie 
przejściowym, popierać oświadczenia i 
stanowiska UE w państwach trzecich i 
organizacjach międzynarodowych oraz 
brać udział –w indywidualnych 
przypadkach – w unijnych operacjach 
wojskowych i misjach cywilnych 
ustanowionych w ramach WPBiO, ale bez 
żadnej wiodącej roli na podstawie nowej 
umowy w sprawie ram udziału, przy 
jednoczesnym poszanowaniu autonomii 
decyzyjnej UE i odnośnych decyzji i 
prawodawstwa UE, w tym dotyczących 
zamówień i transferów w obszarze 
obronności; stwierdza, że taka współpraca 
jest uzależniona od pełnego 
przestrzegania międzynarodowego prawa 
dotyczącego praw człowieka i 
międzynarodowego prawa humanitarnego 
oraz praw podstawowych UE;

11. podkreśla, że państwa 
członkowskie muszą mieć możliwość 
zawarcia, bezpośrednio i wyłącznie ze 
Zjednoczonym Królestwem Wielkiej 
Brytanii i Irlandii Północnej, 
dwustronnych umów w sprawie 
obronności i współpracy w dziedzinie 
przemysłu obronnego, niezależnie od 
przynależności do systemów sojuszu lub 
instytucji współpracy politycznej i 
dyplomatycznej;

Or. fr

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

Projekt rezolucji
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Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że Zjednoczone 
Królestwo musi wdrażać wszystkie unijne 
środki ograniczające i sankcje istniejące 
wcześniej oraz ustanowione w okresie 
przejściowym, popierać oświadczenia i 
stanowiska UE w państwach trzecich i 
organizacjach międzynarodowych oraz 
brać udział –w indywidualnych 
przypadkach – w unijnych operacjach 
wojskowych i misjach cywilnych 
ustanowionych w ramach WPBiO, ale bez 
żadnej wiodącej roli na podstawie nowej 
umowy w sprawie ram udziału, przy 
jednoczesnym poszanowaniu autonomii 
decyzyjnej UE i odnośnych decyzji i 
prawodawstwa UE, w tym dotyczących 
zamówień i transferów w obszarze 
obronności; stwierdza, że taka współpraca 
jest uzależniona od pełnego 
przestrzegania międzynarodowego prawa 
dotyczącego praw człowieka i 
międzynarodowego prawa humanitarnego 
oraz praw podstawowych UE;

11. podkreśla, że w okresie 
przejściowym Zjednoczone Królestwo 
musi wdrażać i utrzymać w mocy wszystkie 
nowe i już obowiązujące unijne środki 
ograniczające i sankcje, popierać 
oświadczenia i stanowiska UE w 
państwach trzecich i organizacjach 
międzynarodowych oraz brać udział – w 
poszczególnych przypadkach – w unijnych 
operacjach wojskowych i misjach 
cywilnych ustanowionych w ramach 
WPBiO

Or. en

Poprawka 157
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. uważa, że administracje 
zdecentralizowane powinny być w pełni 
informowane i uwzględniane w procesie 
podejmowania decyzji związanych 
z wdrażaniem umowy o wystąpieniu oraz 
w procesie podejmowania decyzji przez 
Wspólny Komitet;

Or. en
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Poprawka 158
Vladimír Bilčík

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. przypomina, że Parlament będzie 
monitorował wdrażanie umowy o 
wystąpieniu;

Or. en

Poprawka 159
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Anna Bonfrisco, 
Susanna Ceccardi

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zauważa, że Zjednoczone 
Królestwo postanowiło oprzeć przyszłe 
partnerstwo gospodarcze i handlowe z UE 
na „kompleksowej umowie o wolnym 
handlu”, jak określono w dokumencie pt. 
„Podejście Zjednoczonego Królestwa do 
negocjacji”; podkreśla, że choć Parlament 
Europejski popiera prowadzenie przez UE 
konstruktywnych negocjacji w sprawie 
zrównoważonej, ambitnej i kompleksowej 
umowy o wolnym handlu (FTA) ze 
Zjednoczonym Królestwem, ze względu na 
swój charakter FTA nigdy nie będzie 
równoważna płynnej wymianie 
handlowej; podziela stanowisko 
negocjacyjne Komisji, zgodnie z którym 
zakres i cel FTA, na którą zgodziłaby się 
UE, zależy od tego, czy Zjednoczone 
Królestwo zgodzi się na przepisy dotyczące 
równych warunków działania, zważywszy 
na bliskość geograficzną i integrację 
rynków, a także od zawarcia umowy w 
zakresie rybołówstwa;

12. zauważa, że Zjednoczone 
Królestwo postanowiło oprzeć przyszłe 
partnerstwo gospodarcze i handlowe z UE 
na „kompleksowej umowie o wolnym 
handlu”, jak określono w dokumencie pt. 
„Podejście Zjednoczonego Królestwa do 
negocjacji”;
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Or. fr

Poprawka 160
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Peter van Dalen, François-Xavier Bellamy

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zauważa, że Zjednoczone 
Królestwo postanowiło oprzeć przyszłe 
partnerstwo gospodarcze i handlowe z UE 
na „kompleksowej umowie o wolnym 
handlu”, jak określono w dokumencie pt. 
„Podejście Zjednoczonego Królestwa do 
negocjacji”; podkreśla, że choć Parlament 
Europejski popiera prowadzenie przez UE 
konstruktywnych negocjacji w sprawie 
zrównoważonej, ambitnej i kompleksowej 
umowy o wolnym handlu (FTA) ze 
Zjednoczonym Królestwem, ze względu na 
swój charakter FTA nigdy nie będzie 
równoważna płynnej wymianie handlowej; 
podziela stanowisko negocjacyjne Komisji, 
zgodnie z którym zakres i cel FTA, na 
którą zgodziłaby się UE, zależy od tego, 
czy Zjednoczone Królestwo zgodzi się na 
przepisy dotyczące równych warunków 
działania, zważywszy na bliskość 
geograficzną i integrację rynków, a także 
od zawarcia umowy w zakresie 
rybołówstwa;

12. zauważa, że Zjednoczone 
Królestwo postanowiło oprzeć przyszłe 
partnerstwo gospodarcze i handlowe z UE 
na „kompleksowej umowie o wolnym 
handlu”, jak określono w dokumencie pt. 
„Podejście Zjednoczonego Królestwa do 
negocjacji”; podkreśla, że choć Parlament 
Europejski popiera prowadzenie przez UE 
konstruktywnych negocjacji w sprawie 
zrównoważonej, ambitnej i kompleksowej 
umowy o wolnym handlu (FTA) ze 
Zjednoczonym Królestwem, ze względu na 
swój charakter FTA nigdy nie będzie 
równoważna płynnej wymianie handlowej; 
podziela stanowisko negocjacyjne Komisji, 
zgodnie z którym zakres i cel FTA, na 
którą zgodziłaby się UE, zależy od tego, 
czy Zjednoczone Królestwo zgodzi się na 
przepisy dotyczące równych warunków 
działania, zważywszy na bliskość 
geograficzną i integrację rynków; 
przypomina, że negocjacje w sprawie 
przyszłego partnerstwa gospodarczego i 
handlowego nie mogą być oderwane od 
negocjacji dotyczących umowy w sprawie 
połowów i że muszą one być ze sobą 
bezpośrednio powiązane, gdyż umowa ta 
stanowi integralną część partnerstwa; 
potwierdza, że nie może być mowy o 
zawarciu umowy między UE a 
Zjednoczonym Królestwem, jeżeli nie 
będzie ona obejmowała pełnej, 
zrównoważonej i długoterminowej umowy 
w sprawie połowów, utrzymującej dalszy 
dostęp zainteresowanych stron do wód, 
zasobów i rynków na optymalnych 
warunkach;
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Poprawka 161
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zauważa, że Zjednoczone 
Królestwo postanowiło oprzeć przyszłe 
partnerstwo gospodarcze i handlowe z UE 
na „kompleksowej umowie o wolnym 
handlu”, jak określono w dokumencie pt. 
„Podejście Zjednoczonego Królestwa do 
negocjacji”; podkreśla, że choć Parlament 
Europejski popiera prowadzenie przez UE 
konstruktywnych negocjacji w sprawie 
zrównoważonej, ambitnej i kompleksowej 
umowy o wolnym handlu (FTA) ze 
Zjednoczonym Królestwem, ze względu na 
swój charakter FTA nigdy nie będzie 
równoważna płynnej wymianie handlowej; 
podziela stanowisko negocjacyjne Komisji, 
zgodnie z którym zakres i cel FTA, na 
którą zgodziłaby się UE, zależy od tego, 
czy Zjednoczone Królestwo zgodzi się na 
przepisy dotyczące równych warunków 
działania, zważywszy na bliskość 
geograficzną i integrację rynków, a także 
od zawarcia umowy w zakresie 
rybołówstwa;

12. zauważa, że Zjednoczone 
Królestwo postanowiło oprzeć przyszłe 
partnerstwo gospodarcze i handlowe z UE 
na „kompleksowej umowie o wolnym 
handlu”, jak określono w dokumencie pt. 
„Podejście Zjednoczonego Królestwa do 
negocjacji”; podkreśla, że choć Parlament 
Europejski popiera prowadzenie przez UE 
konstruktywnych negocjacji w sprawie 
zrównoważonej, ambitnej i kompleksowej 
umowy o wolnym handlu (FTA) ze 
Zjednoczonym Królestwem, ze względu na 
swój charakter FTA nigdy nie będzie 
równoważna płynnej wymianie handlowej; 
przypomina wytyczne negocjacyjne Rady, 
zgodnie z którymi zakres i cel FTA, na 
którą zgodziłaby się UE, zależy od tego, 
czy Zjednoczone Królestwo zgodzi się na 
przepisy dotyczące równych warunków 
działania, zważywszy na bliskość 
geograficzną i integrację rynków, a także 
od zawarcia umowy w zakresie 
rybołówstwa, przy czym obie strony 
powinny uznać, że zapewnienie 
zrównoważonego rozwoju w ramach 
planowanego partnerstwa jest ich 
nadrzędnym celem; nalega, by negocjacje 
w sprawie naszych przyszłych stosunków 
handlowych i gospodarczych były w pełni 
przejrzyste, angażowały Parlament 
Europejski i parlament Zjednoczonego 
Królestwa oraz sprzyjały przejrzystości i 
zaangażowaniu w odniesieniu do 
parlamentów państw członkowskich, a 
także organizacji reprezentujących 
społeczeństwa obywatelskie;

Or. en
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Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zauważa, że Zjednoczone 
Królestwo postanowiło oprzeć przyszłe 
partnerstwo gospodarcze i handlowe z UE 
na „kompleksowej umowie o wolnym 
handlu”, jak określono w dokumencie pt. 
„Podejście Zjednoczonego Królestwa do 
negocjacji”; podkreśla, że choć Parlament 
Europejski popiera prowadzenie przez UE 
konstruktywnych negocjacji w sprawie 
zrównoważonej, ambitnej i kompleksowej 
umowy o wolnym handlu (FTA) ze 
Zjednoczonym Królestwem, ze względu na 
swój charakter FTA nigdy nie będzie 
równoważna płynnej wymianie handlowej; 
podziela stanowisko negocjacyjne Komisji, 
zgodnie z którym zakres i cel FTA, na 
którą zgodziłaby się UE, zależy od tego, 
czy Zjednoczone Królestwo zgodzi się na 
przepisy dotyczące równych warunków 
działania, zważywszy na bliskość 
geograficzną i integrację rynków, a także 
od zawarcia umowy w zakresie 
rybołówstwa;

12. zauważa, że Zjednoczone 
Królestwo postanowiło oprzeć przyszłe 
partnerstwo gospodarcze i handlowe z UE 
na „kompleksowej umowie o wolnym 
handlu”, jak określono w dokumencie pt. 
„Podejście Zjednoczonego Królestwa do 
negocjacji”; podkreśla, że choć Parlament 
Europejski popiera prowadzenie przez UE 
konstruktywnych negocjacji w sprawie 
zrównoważonej, ambitnej i kompleksowej 
umowy o wolnym handlu (FTA) ze 
Zjednoczonym Królestwem, ze względu na 
swój charakter FTA nigdy nie będzie 
równoważna płynnej wymianie handlowej; 
wyraża zaniepokojenie zamiarem rządu 
Zjednoczonego Królestwa, by odejść od 
zerowych stawek celnych i zerowych 
kontyngentów oraz uniknąć wszelkich 
zobowiązań co do równych warunków 
działania; podkreśla w związku z tym, że 
umowa powinna gwarantować otwartą i 
uczciwą konkurencję oraz zapobiegać 
zakłóceniom w handlu i nieuczciwej 
przewadze konkurencyjnej; podziela 
stanowisko negocjacyjne Komisji, zgodnie 
z którym zakres i cel FTA, na którą 
zgodziłaby się UE, zależy od tego, czy 
Zjednoczone Królestwo zgodzi się na 
przepisy dotyczące równych warunków 
działania, zważywszy na bliskość 
geograficzną i integrację rynków, a także 
od zawarcia umowy w zakresie 
rybołówstwa;

Or. en



PE652.491v01-00 90/144 AM\1206003PL.docx

PL

Poprawka 163
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zauważa, że Zjednoczone 
Królestwo postanowiło oprzeć przyszłe 
partnerstwo gospodarcze i handlowe z UE 
na „kompleksowej umowie o wolnym 
handlu”, jak określono w dokumencie pt. 
„Podejście Zjednoczonego Królestwa do 
negocjacji”; podkreśla, że choć Parlament 
Europejski popiera prowadzenie przez UE 
konstruktywnych negocjacji w sprawie 
zrównoważonej, ambitnej i kompleksowej 
umowy o wolnym handlu (FTA) ze 
Zjednoczonym Królestwem, ze względu na 
swój charakter FTA nigdy nie będzie 
równoważna płynnej wymianie handlowej; 
podziela stanowisko negocjacyjne Komisji, 
zgodnie z którym zakres i cel FTA, na 
którą zgodziłaby się UE, zależy od tego, 
czy Zjednoczone Królestwo zgodzi się na 
przepisy dotyczące równych warunków 
działania, zważywszy na bliskość 
geograficzną i integrację rynków, a także 
od zawarcia umowy w zakresie 
rybołówstwa;

12. zauważa, że Zjednoczone 
Królestwo postanowiło oprzeć przyszłe 
partnerstwo gospodarcze i handlowe z UE 
na „kompleksowej umowie o wolnym 
handlu”, jak określono w dokumencie pt. 
„Podejście Zjednoczonego Królestwa do 
negocjacji”; podkreśla, że choć Parlament 
Europejski popiera prowadzenie przez UE 
konstruktywnych negocjacji w sprawie 
zrównoważonej, ambitnej i kompleksowej 
umowy o wolnym handlu (FTA) ze 
Zjednoczonym Królestwem, ze względu na 
swój charakter FTA nigdy nie będzie 
równoważna płynnej wymianie handlowej; 
podziela stanowisko negocjacyjne Komisji, 
zgodnie z którym zakres i cel FTA, na 
którą zgodziłaby się UE, zależy od tego, 
czy Zjednoczone Królestwo zgodzi się na 
przepisy dotyczące równych warunków 
działania, zważywszy na bliskość 
geograficzną i integrację rynków, a także 
od zawarcia dwustronnej umowy o 
partnerstwie w sprawie rybołówstwa w 
celu podtrzymania ścisłej współpracy oraz 
wysokiego poziomu spójności i 
konwergencji, przy zagwarantowaniu 
stałego wzajemnego dostępu do wód i 
zasobów zgodnie z zasadami wspólnej 
polityki rybołówstwa;

Or. en

Poprawka 164
Markus Buchheit, Herve Juvin

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka
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12. zauważa, że Zjednoczone 
Królestwo postanowiło oprzeć przyszłe 
partnerstwo gospodarcze i handlowe z UE 
na „kompleksowej umowie o wolnym 
handlu”, jak określono w dokumencie pt. 
„Podejście Zjednoczonego Królestwa do 
negocjacji”; podkreśla, że choć Parlament 
Europejski popiera prowadzenie przez UE 
konstruktywnych negocjacji w sprawie 
zrównoważonej, ambitnej i kompleksowej 
umowy o wolnym handlu (FTA) ze 
Zjednoczonym Królestwem, ze względu na 
swój charakter FTA nigdy nie będzie 
równoważna płynnej wymianie 
handlowej; podziela stanowisko 
negocjacyjne Komisji, zgodnie z którym 
zakres i cel FTA, na którą zgodziłaby się 
UE, zależy od tego, czy Zjednoczone 
Królestwo zgodzi się na przepisy dotyczące 
równych warunków działania, zważywszy 
na bliskość geograficzną i integrację 
rynków, a także od zawarcia umowy w 
zakresie rybołówstwa;

12. zauważa, że Zjednoczone 
Królestwo postanowiło oprzeć przyszłe 
partnerstwo gospodarcze i handlowe z UE 
na „kompleksowej umowie o wolnym 
handlu”, jak określono w dokumencie pt. 
„Podejście Zjednoczonego Królestwa do 
negocjacji”; zaznacza, że choć Parlament 
Europejski popiera prowadzenie przez UE 
konstruktywnych negocjacji w sprawie 
zrównoważonej, ambitnej i kompleksowej 
umowy o wolnym handlu (FTA) ze 
Zjednoczonym Królestwem, podkreśla w 
tym względzie podstawowe znaczenie 
bliskości geograficznej i integracji rynków 
oraz zawarcia umowy w zakresie 
rybołówstwa;

Or. en

Poprawka 165
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zauważa, że Zjednoczone 
Królestwo postanowiło oprzeć przyszłe 
partnerstwo gospodarcze i handlowe z UE 
na „kompleksowej umowie o wolnym 
handlu”, jak określono w dokumencie pt. 
„Podejście Zjednoczonego Królestwa do 
negocjacji”; podkreśla, że choć Parlament 
Europejski popiera prowadzenie przez UE 
konstruktywnych negocjacji w sprawie 
zrównoważonej, ambitnej i kompleksowej 
umowy o wolnym handlu (FTA) ze 
Zjednoczonym Królestwem, ze względu na 
swój charakter FTA nigdy nie będzie 

12. zauważa, że Zjednoczone 
Królestwo postanowiło oprzeć przyszłe 
partnerstwo gospodarcze i handlowe z UE 
na „kompleksowej umowie o wolnym 
handlu”, jak określono w dokumencie pt. 
„Podejście Zjednoczonego Królestwa do 
negocjacji”; podkreśla, że choć Parlament 
Europejski popiera prowadzenie przez UE 
konstruktywnych negocjacji w sprawie 
zrównoważonej, ambitnej i kompleksowej 
umowy o wolnym handlu (FTA) ze 
Zjednoczonym Królestwem, ze względu na 
swój charakter FTA nigdy nie będzie 
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równoważna płynnej wymianie handlowej; 
podziela stanowisko negocjacyjne Komisji, 
zgodnie z którym zakres i cel FTA, na 
którą zgodziłaby się UE, zależy od tego, 
czy Zjednoczone Królestwo zgodzi się na 
przepisy dotyczące równych warunków 
działania, zważywszy na bliskość 
geograficzną i integrację rynków, a także 
od zawarcia umowy w zakresie 
rybołówstwa;

równoważna płynnej wymianie handlowej; 
podziela stanowisko negocjacyjne Komisji, 
zgodnie z którym zakres i cel FTA, na 
którą zgodziłaby się UE, zależy od tego, 
czy Zjednoczone Królestwo zgodzi się na 
kompleksowe, wiążące i możliwe do 
wyegzekwowania przepisy dotyczące 
równych warunków działania, zważywszy 
na bliskość geograficzną i integrację 
rynków, a także od zawarcia trwałej i 
wyważonej umowy w zakresie 
rybołówstwa;

Or. en

Poprawka 166
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zauważa, że Zjednoczone 
Królestwo postanowiło oprzeć przyszłe 
partnerstwo gospodarcze i handlowe z UE 
na „kompleksowej umowie o wolnym 
handlu”, jak określono w dokumencie pt. 
„Podejście Zjednoczonego Królestwa do 
negocjacji”; podkreśla, że choć Parlament 
Europejski popiera prowadzenie przez UE 
konstruktywnych negocjacji w sprawie 
zrównoważonej, ambitnej i kompleksowej 
umowy o wolnym handlu (FTA) ze 
Zjednoczonym Królestwem, ze względu na 
swój charakter FTA nigdy nie będzie 
równoważna płynnej wymianie 
handlowej; podziela stanowisko 
negocjacyjne Komisji, zgodnie z którym 
zakres i cel FTA, na którą zgodziłaby się 
UE, zależy od tego, czy Zjednoczone 
Królestwo zgodzi się na przepisy 
dotyczące równych warunków działania, 
zważywszy na bliskość geograficzną i 
integrację rynków, a także od zawarcia 
umowy w zakresie rybołówstwa;

12. zauważa, że Zjednoczone 
Królestwo postanowiło oprzeć przyszłe 
partnerstwo gospodarcze i handlowe z UE 
na „kompleksowej umowie o wolnym 
handlu”, jak określono w dokumencie pt. 
„Podejście Zjednoczonego Królestwa do 
negocjacji”; podkreśla swoje poparcie dla 
zrównoważonej, ambitnej i kompleksowej 
umowy o wolnym handlu (FTA) ze 
Zjednoczonym Królestwem; podziela 
stanowisko negocjacyjne Komisji, zgodnie 
z którym zakres i cel FTA, na którą 
zgodziłaby się UE, zależy od tego, czy 
Zjednoczone Królestwo zgodzi się na 
przepisy dotyczące równych warunków 
działania, zważywszy na bliskość 
geograficzną, wzajemną zależność 
ekonomiczną i wzajemne powiązania, 
integrację rynków, a także od zawarcia 
zadowalającej umowy w zakresie 
rybołówstwa;

Or. en
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Poprawka 167
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. ponownie wyraża poparcie dla 
obszernej i ambitnej umowy o wolnym 
handlu przewidującej zerowe stawki celne 
i zerowe kontyngenty, ale tylko pod 
warunkiem, że Zjednoczone Królestwo 
zobowiąże się nie stosować dumpingu; 
podkreśla w szczególności, że walka ze 
zmianą klimatu, powstrzymanie utraty 
różnorodności biologicznej i odwrócenie 
tego procesu, promowanie 
zrównoważonego rozwoju, środowisko 
naturalne i istotne kwestie dotyczące 
zdrowia, prawa socjalne i pracownicze 
oraz zasada ostrożności powinny stanowić 
zasadnicze elementy planowanego 
partnerstwa;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. zauważa, że wbrew żądaniu 
Zjednoczonego Królestwa, by oprzeć się 
na istniejących precedensach, wiele 
propozycji zawartych w projektach aktów 
prawnych Zjednoczonego Królestwa 
znacznie wykracza poza to, co UE 
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wynegocjowała w umowach o wolnym 
handlu z państwami trzecimi w ostatnich 
latach, na przykład w dziedzinie usług 
finansowych, wzajemnego uznawania 
kwalifikacji zawodowych i oceny 
zgodności, równoważności środków 
sanitarnych i fitosanitarnych lub 
kumulacji reguł pochodzenia;

Or. en

Poprawka 169
Markus Buchheit, Herve Juvin

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. podkreśla potrzebę postawienia 
takich samych wymogów wobec 
Zjednoczonego Królestwa, jak w 
przeszłości wobec innych partnerów 
handlowych, z którymi UE zawarła 
umowy o wolnym handlu; podkreśla w 
związku z tym znaczenie integracji 
rynków, a także płynące z niej korzyści, 
jak również znaczenie i korzyści z 
bliskości geograficznej, która pociąga za 
sobą mniejsze koszty i mniejszy wpływ na 
środowisko związany z transportem 
towarów;

Or. en

Poprawka 170
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Anna Bonfrisco, France Jamet

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. zwraca uwagę, że w każdym 
przypadku konieczne jest jak najszybsze 
uzgodnienie przepisów dotyczących 
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rybołówstwa, tak aby można je było 
wprowadzić począwszy od pierwszego 
roku następującego po okresie 
przejściowym;

Or. fr

Poprawka 171
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. odrzuca podejście Zjednoczonego 
Królestwa polegające na zastąpieniu 
kompleksowej umowy o partnerstwie 
gospodarczym zbiorem 
poszczególnych umów sektorowych i 
oddzielną umową w sprawie handlu 
towarami;

Or. en

Poprawka 172
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 12 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12b. wyraża głębokie przekonanie, że 
umowa zawarta ze Zjednoczonym 
Królestwem powinna w pełni zależeć od 
poszanowania postanowień porozumienia 
paryskiego; przypomina o zobowiązaniu 
Komisji do uczynienia przestrzegania 
postanowień porozumienia paryskiego 
zasadniczym elementem wszystkich 
przyszłych kompleksowych umów 
handlowych; uważa ponadto, że obie 
strony powinny nie tylko przestrzegać 
Ramowej konwencji Narodów 
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Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, 
lecz także popierać osiągnięcie celów 
zrównoważonego rozwoju ONZ oraz 
gwarantować poszanowanie Konwencji o 
różnorodności biologicznej i Konwencji 
Narodów Zjednoczonych w sprawie walki 
z pustynnieniem; podkreśla, że 
poszanowanie tych międzynarodowych 
porozumień powinno być wiążące i 
możliwe do wyegzekwowania;

Or. en

Poprawka 173
Arba Kokalari, Jörgen Warborn

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla zdecydowaną wolę 
nawiązania jak najbliższych stosunków ze 
Zjednoczonym Królestwem – państwem, 
które pozostanie partnerem, sojusznikiem 
i przyjacielem w Europie; zachęca 
Komisję do posłużenia się dynamiką 
spowodowaną wystąpieniem 
Zjednoczonego Królestwa z UE do 
usprawnienia unijnych polityk, poprawy 
naszego otoczenia gospodarczego i 
zwiększenia konkurencyjności 
europejskich przedsiębiorstw i MŚP; 
podkreśla, że umowa powinna mieć na 
celu umożliwienie dostępu do rynku oraz 
ułatwień w handlu jak najbliższych 
wewnętrznemu rynkowi, aby ograniczyć 
do minimum zakłócenia w handlu; w 
związku z tym uważa, że w interesie Unii 
leży opracowanie nowej umowy o 
partnerstwie strategicznym między 
Zjednoczonym Królestwem a UE, która 
znacznie wykroczy poza tematykę handlu;

Or. en



AM\1206003PL.docx 97/144 PE652.491v01-00

PL

Poprawka 174
Markus Buchheit, Herve Juvin

Projekt rezolucji
Ustęp 12 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12b. podkreśla swoją determinację, by 
ustanowić lepsze i korzystniejsze stosunki 
ze Zjednoczonym Królestwem; zwraca 
uwagę, że państwa członkowskie UE są 
eksporterami netto względem 
Zjednoczonego Królestwa, zatem 
priorytetem musi być znalezienie 
rozwiązania, które usatysfakcjonuje obie 
strony, przy zagwarantowaniu 
poszanowania i ochrony interesów 
eksporterów i inwestorów z UE; wzywa 
Komisję do zwiększenia konkurencyjności 
przedsiębiorstw UE oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP);

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 12 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12b. w związku z tym głęboko ubolewa, 
że pomimo zobowiązania podjętego w 
deklaracji politycznej Zjednoczone 
Królestwo jak dotąd odmówiło zajęcia 
jednoznacznego stanowiska na przykład w 
sprawie zamówień publicznych, 
transportu morskiego, a także ochrony 
przyszłych oznaczeń geograficznych, tym 
bardziej że włączyło niektóre z tych 
tematów do swoich mandatów 
negocjacyjnych z USA i Japonią; ponadto 
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ubolewa, że Zjednoczone Królestwo jak 
dotąd nie przedstawiło propozycji 
dotyczącej MŚP;

Or. en

Poprawka 176
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. w związku z tym przypomina o 
potrzebie uniknięcia ceł na towary 
pochodzące z terytorium drugiej strony 
oraz o potrzebie zadbania o sprawne 
procedury kontroli celnej, zwłaszcza w 
odniesieniu do MŚP, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu zgodności towarów z 
zasadami rynku wewnętrznego i 
stosownymi przepisami dotyczącymi 
produktów;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 12 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12c. przypomina, że dalsze wspólne 
zobowiązanie do stosowania zerowych 
kontyngentów i zerowych stawek celnych 
w stosunkach handlowych pozostaje 
zasadniczym warunkiem terminowego 
zawarcia porozumienia przy tak 
wyjątkowo napiętym harmonogramie, 
który Zjednoczone Królestwo narzuciło w 
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tych negocjacjach, tym bardziej że 
wcześniejsze doświadczenia pokazują, że 
negocjacje w sprawie stawek celnych 
mogą trwać kilka lat; przypomina w 
związku z tym, że niezależnie od tego, czy 
zostaną zniesione wszystkie czy tylko 
niektóre stawki celne, nie zmieni to 
stanowiska UE co do konieczności 
ustanowienia solidnych równych 
warunków działania; powtarza, że 
postanowienia o równych warunkach 
działania muszą utrzymać w mocy normy 
środowiskowe, społeczne i normy 
zatrudnienia na obecnym wysokim 
poziomie, zgodnie z obowiązującymi 
wspólnymi normami oraz w oparciu o 
odpowiednie i odnośne normy unijne i 
międzynarodowe, jak również 
uwzględniać odpowiednie mechanizmy 
zapewniające skuteczne wdrażanie tych 
postanowień przez obie strony, a także 
powinny obejmować solidne i 
kompleksowe ramy dotyczące zasad 
konkurencji i kontroli pomocy państwa, 
które zapobiegną nadmiernym 
zakłóceniom w handlu i zakłóceniom 
konkurencji, zamiast dotacji jako 
jedynego rozwiązania;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – podpunkt -i (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(-i) równe warunki działania;

Or. en
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Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – podpunkt i

Projekt rezolucji Poprawka

(i) wzajemne ustalenia dotyczące 
korzystnego dla obu stron dostępu do 
rynku towarów, usług, zamówień 
publicznych, uznawania kwalifikacji 
zawodowych oraz – w stosownych 
przypadkach – bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych, muszą być negocjowane 
przy pełnym poszanowaniu zasad 
Światowej Organizacji Handlu (WTO);

(i) wzajemne ustalenia dotyczące 
korzystnego dla obu stron dostępu do 
rynku towarów, usług, zamówień 
publicznych, uznawania kwalifikacji 
zawodowych oraz – w stosownych 
przypadkach – bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych, muszą być negocjowane 
przy pełnym poszanowaniu zasad 
Światowej Organizacji Handlu (WTO), 
lecz należy przy tym pamiętać o 
niezbędnej różnicy w traktowaniu państwa 
trzeciego i państwa członkowskiego;

Or. en

Poprawka 180
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – podpunkt i

Projekt rezolucji Poprawka

(i) wzajemne ustalenia dotyczące 
korzystnego dla obu stron dostępu do 
rynku towarów, usług, zamówień 
publicznych, uznawania kwalifikacji 
zawodowych oraz – w stosownych 
przypadkach – bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych, muszą być negocjowane 
przy pełnym poszanowaniu zasad 
Światowej Organizacji Handlu (WTO);

(i) wzajemne ustalenia dotyczące 
korzystnego dla obu stron dostępu do 
rynku towarów, usług, zamówień 
publicznych, uznawania kwalifikacji 
zawodowych oraz – w stosownych 
przypadkach – bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych, muszą być negocjowane 
przy pełnym poszanowaniu zasad 
Światowej Organizacji Handlu (WTO); 
podkreśla ponadto, że potrzebne są 
stabilne, niezawodne i zrównoważone 
łańcuchy wartości;
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Or. en

Poprawka 181
Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi, Raffaele Fitto, Nicola Procaccini, Raffaele 
Stancanelli, Mazaly Aguilar

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – podpunkt i

Projekt rezolucji Poprawka

(i) wzajemne ustalenia dotyczące 
korzystnego dla obu stron dostępu do 
rynku towarów, usług, zamówień 
publicznych, uznawania kwalifikacji 
zawodowych oraz – w stosownych 
przypadkach – bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych, muszą być negocjowane 
przy pełnym poszanowaniu zasad 
Światowej Organizacji Handlu (WTO);

(i) wzajemne ustalenia dotyczące 
korzystnego dla obu stron dostępu do 
rynku towarów, usług, zamówień 
publicznych bez żadnych ograniczeń w 
imporcie i eksporcie, uznawania 
kwalifikacji zawodowych oraz – w 
stosownych przypadkach – bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych, muszą być 
negocjowane przy pełnym poszanowaniu 
zasad Światowej Organizacji Handlu 
(WTO);

Or. en

Poprawka 182
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – podpunkt i

Projekt rezolucji Poprawka

(i) wzajemne ustalenia dotyczące 
korzystnego dla obu stron dostępu do 
rynku towarów, usług, zamówień 
publicznych, uznawania kwalifikacji 
zawodowych oraz – w stosownych 
przypadkach – bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych, muszą być negocjowane 
przy pełnym poszanowaniu zasad 
Światowej Organizacji Handlu (WTO);

(i) wzajemne ustalenia dotyczące 
korzystnego dla obu stron dostępu do 
rynku towarów, usług, zamówień 
publicznych, uznawania kwalifikacji 
zawodowych, przepisów dotyczących 
produktów i identyfikowalności oraz – w 
stosownych przypadkach – bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych, muszą być 
negocjowane przy pełnym poszanowaniu 
zasad Światowej Organizacji Handlu 
(WTO);

Or. en
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Poprawka 183
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – podpunkt i a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(ia) uważa, że w celu uzyskania pełnej 
zgodności z Europejskim Zielonym 
Ładem, a w szczególności z celami w 
zakresie recyklingu określonymi w planie 
działania UE dotyczącym gospodarki o 
obiegu zamkniętym do 2030 r., przyszłe 
partnerstwo między UE a Zjednoczonym 
Królestwem powinno umożliwiać 
stosowanie limitów ilościowych, 
wskaźników wyników i innych wymogów, 
w tym – w niektórych przypadkach – 
stosowanie materiałów miejscowego 
pochodzenia i odpowiedzialność lokalną;

Or. en

Poprawka 184
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

(ii) zobowiązanie obu stron do dalszej 
współpracy na rzecz mocnego i opartego 
na zasadach swobodnego i uczciwego 
handlu na forach międzynarodowych w 
celu osiągnięcia skutecznego 
multilateralizmu;

(ii) zobowiązanie obu stron do dalszej 
współpracy na rzecz odpornego, opartego 
na zasadach, swobodnego, uczciwego i 
zorientowanego na zrównoważony rozwój 
handlu na forach międzynarodowych w 
celu osiągnięcia skutecznego 
multilateralizmu;

Or. en
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Poprawka 185
Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi, Raffaele Fitto, Nicola Procaccini, Raffaele 
Stancanelli, Mazaly Aguilar

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – podpunkt ii a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(iia) zobowiązanie obu stron do 
nieprzyjmowania środków 
ograniczających handel, które naruszają 
zasady proporcjonalności i konieczności;

Or. en

Poprawka 186
Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, Miapetra Kumpula-
Natri

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – podpunkt ii a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(iia) zobowiązanie obu stron do 
nieprzyjmowania środków 
ograniczających handel, chyba że 
doszłoby do naruszenia klauzuli o 
nieobniżaniu poziomu ochrony;

Or. en

Poprawka 187
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – podpunkt iii

Projekt rezolucji Poprawka

(iii) w dążeniu do możliwie najszerszej 
wymiany handlowej towarami Komisja 
powinna ocenić konieczność 
wprowadzenia ewentualnych kwot i taryf 

(iii) w dążeniu do możliwie najszerszej 
wymiany handlowej towarami Komisja 
powinna ocenić konieczność 
wprowadzenia ewentualnych kwot i taryf 
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w najbardziej wrażliwych sektorach, jak 
również klauzul ochronnych w celu 
ochrony integralności jednolitego rynku 
UE; przypomina ponadto, że na przykład w 
odniesieniu do żywności i produktów 
rolnych dostęp do jednolitego rynku jest 
uzależniony od ścisłego przestrzegania 
wszystkich przepisów i norm UE, 
szczególnie w zakresie bezpieczeństwa 
żywności, organizmów zmodyfikowanych 
genetycznie (GMO), pestycydów, 
oznaczeń geograficznych, dobrostanu 
zwierząt, etykietowania i 
identyfikowalności, norm sanitarnych i 
fitosanitarnych oraz zdrowia ludzi, 
zwierząt i roślin;

w najbardziej wrażliwych sektorach, jak 
również klauzul ochronnych w celu 
ochrony integralności jednolitego rynku 
UE; przypomina ponadto, że na przykład w 
odniesieniu do żywności i produktów 
rolnych dostęp do jednolitego rynku jest 
uzależniony od ścisłego przestrzegania 
wszystkich przepisów i norm UE, w tym 
wymogów dotyczących procesów 
produkcyjnych, szczególnie w zakresie 
bezpieczeństwa żywności, organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie (GMO), 
pestycydów, oznaczeń geograficznych, 
dobrostanu zwierząt, etykietowania i 
identyfikowalności, norm sanitarnych i 
fitosanitarnych oraz zdrowia ludzi, 
zwierząt i roślin; uważa również, że 
wszelkie środki sanitarne i fitosanitarne 
stosowane przez strony w celu ochrony 
zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin powinny 
opierać się na ocenach ryzyka, przy 
pełnym poszanowaniu zasady ostrożności;

Or. en

Poprawka 188
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – podpunkt iii

Projekt rezolucji Poprawka

(iii) w dążeniu do możliwie najszerszej 
wymiany handlowej towarami Komisja 
powinna ocenić konieczność 
wprowadzenia ewentualnych kwot i taryf w 
najbardziej wrażliwych sektorach, jak 
również klauzul ochronnych w celu 
ochrony integralności jednolitego rynku 
UE; przypomina ponadto, że na przykład w 
odniesieniu do żywności i produktów 
rolnych dostęp do jednolitego rynku jest 
uzależniony od ścisłego przestrzegania 
wszystkich przepisów i norm UE, 
szczególnie w zakresie bezpieczeństwa 
żywności, organizmów zmodyfikowanych 
genetycznie (GMO), pestycydów, 

(iii) w dążeniu do możliwie najszerszej 
wymiany handlowej towarami Komisja 
powinna ocenić konieczność 
wprowadzenia ewentualnych 
kontyngentów i stawek celnych lub ich 
wykluczenie w przypadku najbardziej 
wrażliwych sektorów, jak również klauzul 
ochronnych w celu ochrony integralności 
jednolitego rynku UE i produkcji krajowej; 
przypomina ponadto, że dostęp wszystkich 
towarów do jednolitego rynku jest 
uzależniony od ścisłego przestrzegania 
wszystkich unijnych przepisów i zasad; 
przykładowo w odniesieniu do żywności i 
produktów rolnych podkreśla potrzebę 
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oznaczeń geograficznych, dobrostanu 
zwierząt, etykietowania i 
identyfikowalności, norm sanitarnych i 
fitosanitarnych oraz zdrowia ludzi, 
zwierząt i roślin;

zgodności z obowiązującymi przepisami i 
normami w zakresie bezpieczeństwa 
żywności, organizmów zmodyfikowanych 
genetycznie (GMO), pestycydów, 
oznaczeń geograficznych, dobrostanu 
zwierząt, etykietowania i 
identyfikowalności, norm sanitarnych i 
fitosanitarnych oraz zdrowia ludzi, 
zwierząt i roślin;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – podpunkt iii

Projekt rezolucji Poprawka

(iii) w dążeniu do możliwie najszerszej 
wymiany handlowej towarami Komisja 
powinna ocenić konieczność 
wprowadzenia ewentualnych kwot i taryf w 
najbardziej wrażliwych sektorach, jak 
również klauzul ochronnych w celu 
ochrony integralności jednolitego rynku 
UE; przypomina ponadto, że na przykład w 
odniesieniu do żywności i produktów 
rolnych dostęp do jednolitego rynku jest 
uzależniony od ścisłego przestrzegania 
wszystkich przepisów i norm UE, 
szczególnie w zakresie bezpieczeństwa 
żywności, organizmów zmodyfikowanych 
genetycznie (GMO), pestycydów, 
oznaczeń geograficznych, dobrostanu 
zwierząt, etykietowania i 
identyfikowalności, norm sanitarnych i 
fitosanitarnych oraz zdrowia ludzi, 
zwierząt i roślin;

(iii) w dążeniu do możliwie najszerszej 
wymiany handlowej towarami Komisja 
powinna ocenić konieczność 
wprowadzenia ewentualnych 
kontyngentów i stawek celnych w 
odniesieniu do najbardziej wrażliwych 
sektorów, jak również klauzul ochronnych 
w celu ochrony integralności i stabilności 
jednolitego rynku UE; przypomina 
ponadto, że na przykład w odniesieniu do 
żywności i produktów rolnych dostęp do 
jednolitego rynku powinien być 
uzależniony od ścisłego dostosowania 
regulacyjnego do wszystkich przepisów i 
norm UE oraz od zapewnienia równych 
warunków działania, szczególnie w 
zakresie bezpieczeństwa żywności, 
organizmów zmodyfikowanych 
genetycznie (GMO), pestycydów, 
oznaczeń geograficznych, dobrostanu 
zwierząt, etykietowania i 
identyfikowalności, norm sanitarnych i 
fitosanitarnych oraz zdrowia ludzi, 
zwierząt i roślin;
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Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – podpunkt iii

Projekt rezolucji Poprawka

(iii) w dążeniu do możliwie najszerszej 
wymiany handlowej towarami Komisja 
powinna ocenić konieczność 
wprowadzenia ewentualnych kwot i taryf 
w najbardziej wrażliwych sektorach, jak 
również klauzul ochronnych w celu 
ochrony integralności jednolitego rynku 
UE; przypomina ponadto, że na przykład w 
odniesieniu do żywności i produktów 
rolnych dostęp do jednolitego rynku jest 
uzależniony od ścisłego przestrzegania 
wszystkich przepisów i norm UE, 
szczególnie w zakresie bezpieczeństwa 
żywności, organizmów zmodyfikowanych 
genetycznie (GMO), pestycydów, 
oznaczeń geograficznych, dobrostanu 
zwierząt, etykietowania i 
identyfikowalności, norm sanitarnych i 
fitosanitarnych oraz zdrowia ludzi, 
zwierząt i roślin;

(iii) w dążeniu do możliwie najszerszej 
wymiany handlowej towarami Komisja 
powinna ocenić konieczność 
wprowadzenia klauzul ochronnych w celu 
ochrony integralności jednolitego rynku 
UE; przypomina ponadto, że na przykład w 
odniesieniu do żywności i produktów 
rolnych dostęp do jednolitego rynku jest 
uzależniony od ścisłego przestrzegania 
wszystkich przepisów i norm UE, 
szczególnie w zakresie bezpieczeństwa 
żywności, organizmów zmodyfikowanych 
genetycznie (GMO), pestycydów, 
oznaczeń geograficznych, dobrostanu 
zwierząt, etykietowania i 
identyfikowalności, norm sanitarnych i 
fitosanitarnych oraz zdrowia ludzi, 
zwierząt i roślin;

Or. en

Poprawka 191
Enikő Győri, László Trócsányi

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – podpunkt iii

Projekt rezolucji Poprawka

(iii) w dążeniu do możliwie najszerszej 
wymiany handlowej towarami Komisja 
powinna ocenić konieczność 
wprowadzenia ewentualnych kwot i taryf 

(iii) w dążeniu do zawarcia umowy o 
bezcłowym i bezkontyngentowym handlu 
obejmującej wszystkie sektory Komisja 
powinna ocenić konieczność 
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w najbardziej wrażliwych sektorach, jak 
również klauzul ochronnych w celu 
ochrony integralności jednolitego rynku 
UE; przypomina ponadto, że na przykład w 
odniesieniu do żywności i produktów 
rolnych dostęp do jednolitego rynku jest 
uzależniony od ścisłego przestrzegania 
wszystkich przepisów i norm UE, 
szczególnie w zakresie bezpieczeństwa 
żywności, organizmów zmodyfikowanych 
genetycznie (GMO), pestycydów, 
oznaczeń geograficznych, dobrostanu 
zwierząt, etykietowania i 
identyfikowalności, norm sanitarnych i 
fitosanitarnych oraz zdrowia ludzi, 
zwierząt i roślin;

wprowadzenia ewentualnych kwot i taryf 
w najbardziej wrażliwych sektorach, jak 
również klauzul ochronnych w celu 
ochrony integralności jednolitego rynku 
UE; przypomina ponadto, że na przykład w 
odniesieniu do żywności i produktów 
rolnych dostęp do jednolitego rynku jest 
uzależniony od ścisłego przestrzegania 
wszystkich przepisów i norm UE, 
szczególnie w zakresie bezpieczeństwa 
żywności, organizmów zmodyfikowanych 
genetycznie (GMO), pestycydów, 
oznaczeń geograficznych, dobrostanu 
zwierząt, etykietowania i 
identyfikowalności, norm sanitarnych i 
fitosanitarnych oraz zdrowia ludzi, 
zwierząt i roślin;

Or. en

Poprawka 192
Arba Kokalari, Jörgen Warborn

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – podpunkt iii

Projekt rezolucji Poprawka

(iii) w dążeniu do możliwie najszerszej 
wymiany handlowej towarami Komisja 
powinna ocenić konieczność 
wprowadzenia ewentualnych kwot i taryf 
w najbardziej wrażliwych sektorach, jak 
również klauzul ochronnych w celu 
ochrony integralności jednolitego rynku 
UE; przypomina ponadto, że na przykład w 
odniesieniu do żywności i produktów 
rolnych dostęp do jednolitego rynku jest 
uzależniony od ścisłego przestrzegania 
wszystkich przepisów i norm UE, 
szczególnie w zakresie bezpieczeństwa 
żywności, organizmów zmodyfikowanych 
genetycznie (GMO), pestycydów, 
oznaczeń geograficznych, dobrostanu 
zwierząt, etykietowania i 
identyfikowalności, norm sanitarnych i 
fitosanitarnych oraz zdrowia ludzi, 

(iii) w dążeniu do możliwie najszerszej 
wymiany handlowej towarami Komisja 
powinna ocenić konieczność 
wprowadzenia klauzul ochronnych w celu 
ochrony producentów unijnych przed 
poważnymi stratami, które mogłyby 
wyniknąć z niespodziewanego 
gwałtownego wzrostu importu; 
przypomina ponadto, że na przykład w 
odniesieniu do żywności i produktów 
rolnych dostęp do jednolitego rynku jest 
uzależniony od ścisłego przestrzegania 
wszystkich przepisów i norm UE, 
szczególnie w zakresie bezpieczeństwa 
żywności, organizmów zmodyfikowanych 
genetycznie (GMO), pestycydów, 
oznaczeń geograficznych, dobrostanu 
zwierząt, etykietowania i 
identyfikowalności, norm sanitarnych i 
fitosanitarnych oraz zdrowia ludzi, 
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zwierząt i roślin; zwierząt i roślin;

Or. en

Poprawka 193
Geert Bourgeois, Anna Fotyga

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – podpunkt iii

Projekt rezolucji Poprawka

(iii) w dążeniu do możliwie najszerszej 
wymiany handlowej towarami Komisja 
powinna ocenić konieczność 
wprowadzenia ewentualnych kwot i taryf 
w najbardziej wrażliwych sektorach, jak 
również klauzul ochronnych w celu 
ochrony integralności jednolitego rynku 
UE; przypomina ponadto, że na przykład w 
odniesieniu do żywności i produktów 
rolnych dostęp do jednolitego rynku jest 
uzależniony od ścisłego przestrzegania 
wszystkich przepisów i norm UE, 
szczególnie w zakresie bezpieczeństwa 
żywności, organizmów zmodyfikowanych 
genetycznie (GMO), pestycydów, 
oznaczeń geograficznych, dobrostanu 
zwierząt, etykietowania i 
identyfikowalności, norm sanitarnych i 
fitosanitarnych oraz zdrowia ludzi, 
zwierząt i roślin;

(iii) Komisja powinna zagwarantować 
zerowe kontyngenty i stawki celne, opłaty 
lub należności w odniesieniu do 
wszystkich sektorów, jak określono w 
deklaracji politycznej, jak również 
wprowadzić klauzule ochronne w celu 
ochrony integralności jednolitego rynku 
UE; przypomina ponadto, że na przykład w 
odniesieniu do żywności i produktów 
rolnych dostęp do jednolitego rynku jest 
uzależniony od ścisłego przestrzegania 
wszystkich przepisów i norm UE, 
szczególnie w zakresie bezpieczeństwa 
żywności, organizmów zmodyfikowanych 
genetycznie (GMO), pestycydów, 
oznaczeń geograficznych, dobrostanu 
zwierząt, etykietowania i 
identyfikowalności, norm sanitarnych i 
fitosanitarnych oraz zdrowia ludzi, 
zwierząt i roślin;

Or. en

Poprawka 194
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – podpunkt iii a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(iiia) przypomina w tym kontekście o 
tym, jak ważne jest zapewnienie 
dwustronnych mechanizmów współpracy 
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na rzecz wzajemnego uznawania przez 
obie strony nowych oznaczeń 
geograficznych zatwierdzonych po 
zakończeniu okresu przejściowego lub 
ustanowienie odpowiednich przepisów 
przejściowych w celu uniknięcia 
szkodliwej luki prawnej;

Or. en

Poprawka 195
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – podpunkt iv

Projekt rezolucji Poprawka

(iv) w regułach pochodzenia należy 
uwzględniać najnowsze unijne FTA, a za 
ich podstawę przyjmować interesy 
producentów UE; w układzie między UE a 
Zjednoczonym Królestwem należy 
zachować ramy obecnych stosunków 
handlowych między UE a krajami trzecimi 
oraz unikać oportunizmu przez 
zapewnienie spójności i zachowanie 
odpowiednich taryf i systemu kwot oraz 
reguł pochodzenia produktów w stosunku 
do państw trzecich;

(iv) w regułach pochodzenia należy 
uwzględniać najnowsze unijne FTA, a za 
ich podstawę przyjmować interesy 
producentów UE; w układzie między UE a 
Zjednoczonym Królestwem należy 
zachować ramy obecnych stosunków 
handlowych między UE a krajami trzecimi 
oraz unikać oportunizmu przez 
zapewnienie spójności i zachowanie 
odpowiednich taryf i systemu kwot oraz 
reguł pochodzenia produktów w stosunku 
do państw trzecich; podkreśla ponadto, że 
należy zagwarantować pełne 
przestrzeganie zwłaszcza reguł 
pochodzenia produktów spożywczych, a 
także określić klarowne zasady 
przetwarzania produktów spożywczych w 
Zjednoczonym Królestwie, aby zapobiec 
obchodzeniu wymogów UE, zwłaszcza w 
kontekście możliwego zawarcia umów o 
wolnym handlu między Zjednoczonym 
Królestwem a innymi krajami;

Or. en

Poprawka 196
Arba Kokalari, Jörgen Warborn
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Projekt rezolucji
Ustęp 13 – podpunkt iv

Projekt rezolucji Poprawka

(iv) w regułach pochodzenia należy 
uwzględniać najnowsze unijne FTA, a za 
ich podstawę przyjmować interesy 
producentów UE; w układzie między UE a 
Zjednoczonym Królestwem należy 
zachować ramy obecnych stosunków 
handlowych między UE a krajami trzecimi 
oraz unikać oportunizmu przez 
zapewnienie spójności i zachowanie 
odpowiednich taryf i systemu kwot oraz 
reguł pochodzenia produktów w stosunku 
do państw trzecich;

(iv) w regułach pochodzenia należy 
uwzględniać najnowsze unijne FTA, a za 
ich podstawę przyjmować dobro 
gospodarki UE; w układzie między UE a 
Zjednoczonym Królestwem należy 
zachować ramy obecnych stosunków 
handlowych między UE a krajami trzecimi 
oraz unikać oportunizmu przez 
zapewnienie spójności i zachowanie 
odpowiednich taryf i systemu kwot oraz 
reguł pochodzenia produktów w stosunku 
do państw trzecich; postanowienia 
dotyczące kumulacji powinny być co 
najmniej równie ambitne jak w innych 
umowach o wolnym handlu i układach o 
stowarzyszeniu z państwami 
sąsiadującymi;

Or. en

Poprawka 197
Jérémy Decerle, Nathalie Loiseau, Marie-Pierre Vedrenne

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – podpunkt iv

Projekt rezolucji Poprawka

(iv) w regułach pochodzenia należy 
uwzględniać najnowsze unijne FTA, a za 
ich podstawę przyjmować interesy 
producentów UE; w układzie między UE a 
Zjednoczonym Królestwem należy 
zachować ramy obecnych stosunków 
handlowych między UE a krajami trzecimi 
oraz unikać oportunizmu przez 
zapewnienie spójności i zachowanie 
odpowiednich taryf i systemu kwot oraz 
reguł pochodzenia produktów w stosunku 
do państw trzecich;

(iv) w regułach pochodzenia należy 
uwzględniać najnowsze unijne FTA, a za 
ich podstawę przyjmować interesy 
producentów UE; w układzie między UE a 
Zjednoczonym Królestwem należy 
zachować ramy obecnych stosunków 
handlowych między UE a krajami trzecimi 
oraz unikać oportunizmu przez 
zapewnienie spójności i zachowanie 
odpowiednich taryf i systemu kwot oraz 
reguł pochodzenia produktów w stosunku 
do państw trzecich, a także ustanowienie 
mechanizmu chroniącego przed ryzykiem 
„operacji zamiany”1a;
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_________________
1a W przyszłej umowie trzeba uwzględnić 
mechanizm ad hoc chroniący przed 
ryzykiem „operacji zamiany” w celu 
ochrony rynku wewnętrznego przed 
sytuacją, w której Zjednoczone Królestwo 
zdecydowałoby się na import towarów po 
niskich cenach z państw trzecich (w celu 
zaspokojenia własnej konsumpcji 
krajowej) i bezcłowy eksport produkcji 
krajowej na bardziej lukratywny rynek 
unijny. Zjawisko to, przynoszące korzyści 
zarówno Zjednoczonemu Królestwu, jak i 
państwom trzecim, któremu nie mogą 
zapobiec reguły pochodzenia, 
zdestabilizowałoby europejskie sektory 
rolne i w związku z tym konieczne są 
konkretne mechanizmy operacyjne.

Or. en

Poprawka 198
Paulo Rangel

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – podpunkt iv

Projekt rezolucji Poprawka

(iv) w regułach pochodzenia należy 
uwzględniać najnowsze unijne FTA, a za 
ich podstawę przyjmować interesy 
producentów UE; w układzie między UE a 
Zjednoczonym Królestwem należy 
zachować ramy obecnych stosunków 
handlowych między UE a krajami trzecimi 
oraz unikać oportunizmu przez 
zapewnienie spójności i zachowanie 
odpowiednich taryf i systemu kwot oraz 
reguł pochodzenia produktów w stosunku 
do państw trzecich;

(iv) w regułach pochodzenia należy 
uwzględniać najnowsze unijne FTA, a za 
ich podstawę przyjmować interesy 
producentów UE; w układzie między UE a 
Zjednoczonym Królestwem należy 
zachować ramy obecnych stosunków 
handlowych między UE a krajami trzecimi 
przez zapewnienie spójności i zachowanie 
odpowiednich taryf i systemu kwot oraz 
reguł pochodzenia produktów w stosunku 
do państw trzecich;

Or. pt

Poprawka 199
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Arba Kokalari, Jörgen Warborn

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – podpunkt v

Projekt rezolucji Poprawka

(v) w stosownych przypadkach 
zobowiązania dotyczące środków 
antydumpingowych i wyrównawczych 
mogłyby wykraczać poza zasady WTO w 
tym obszarze;

(v) zobowiązania dotyczące środków 
antydumpingowych i wyrównawczych 
powinny wykraczać poza zasady WTO w 
tym obszarze i być współmierne do 
zobowiązań i możliwości egzekwowania w 
zakresie konkurencji i pomocy państwa;

Or. en

Poprawka 200
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – podpunkt v

Projekt rezolucji Poprawka

(v) w stosownych przypadkach 
zobowiązania dotyczące środków 
antydumpingowych i wyrównawczych 
mogłyby wykraczać poza zasady WTO w 
tym obszarze;

(v) w stosownych przypadkach 
zobowiązania dotyczące środków 
antydumpingowych i wyrównawczych 
uwzględniają również przypadki 
dumpingu ekologicznego, socjalnego i 
podatkowego oraz mogłyby wykraczać 
poza zasady WTO w tym obszarze;

Or. en

Poprawka 201
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – podpunkt vi

Projekt rezolucji Poprawka

(vi) należy uwzględnić zobowiązania 
dotyczące usług w celu zapewnienia 
poziomu liberalizacji w handlu usługami 

(vi) należy uwzględnić zobowiązania 
dotyczące usług w celu zapewnienia 
poziomu liberalizacji w handlu usługami 
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wykraczającego poza zobowiązania stron 
w WTO, w oparciu o najnowsze unijne 
FTA, przy jednoczesnej ochronie wysokiej 
jakości usług publicznych UE zgodnie z 
TFUE, w szczególności z protokołem nr 26 
w sprawie usług świadczonych w interesie 
ogólnym; usługi audiowizualne powinny 
być wyłączone z przepisów dotyczących 
liberalizacji; przypomina, że w ramach 
FTA dostęp do rynku usług jest 
ograniczony i zawsze wiąże się z 
wykluczeniami, zastrzeżeniami i 
wyjątkami; należy uwzględnić wszystkie 
sposoby świadczenia usług, w tym 
zobowiązania i przepisy dotyczące 
przepływu osób fizycznych przez granice 
(sposób 4), powiązane z zasadami UE oraz 
szanujące zasadę równego traktowania 
pracowników i uznawania kwalifikacji 
zawodowych; uzgodnienia powinny 
obejmować postanowienia dotyczące 
dostępu do rynku i traktowania 
narodowego na zasadach państwa 
przyjmującego, aby usługodawcy UE byli 
traktowani w sposób niedyskryminacyjny, 
również przy zakładaniu działalności, a 
także powinny obejmować platformy 
koordynacji regulacyjnej; nowe 
uzgodnienia powinny umożliwiać czasowy 
wjazd i pobyt osób fizycznych w celu 
świadczenia usług;

wykraczającego poza zobowiązania stron 
w WTO, w oparciu o najnowsze unijne 
FTA, przy jednoczesnym zapewnieniu, że 
klauzule zawieszająca i zapadkowa nie 
mają zastosowania, oraz przy wyłączeniu 
obecnych i przyszłych unijnych usług 
świadczonych w interesie ogólnym i usług 
świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym zgodnie z TFUE, w 
szczególności z protokołem nr 26 w 
sprawie usług świadczonych w interesie 
ogólnym; usługi audiowizualne powinny 
być również wyłączone z przepisów 
dotyczących liberalizacji; przypomina, że 
w ramach FTA dostęp do rynku usług jest 
ograniczony i zawsze wiąże się z 
wykluczeniami, zastrzeżeniami i 
wyjątkami; należy uwzględnić wszystkie 
sposoby świadczenia usług, w tym 
zobowiązania i przepisy dotyczące 
przepływu osób fizycznych przez granice 
(sposób 4), powiązane z zasadami UE oraz 
szanujące zasadę równego traktowania 
pracowników i uznawania kwalifikacji 
zawodowych; uzgodnienia powinny 
obejmować postanowienia dotyczące 
dostępu do rynku i traktowania 
narodowego na zasadach państwa 
przyjmującego, aby usługodawcy UE byli 
traktowani w sposób niedyskryminacyjny, 
również przy zakładaniu działalności, a 
także powinny obejmować platformy 
koordynacji regulacyjnej; nowe 
uzgodnienia powinny umożliwiać czasowy 
wjazd i pobyt osób fizycznych w celu 
świadczenia usług;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – podpunkt vi
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Projekt rezolucji Poprawka

(vi) należy uwzględnić zobowiązania 
dotyczące usług w celu zapewnienia 
poziomu liberalizacji w handlu usługami 
wykraczającego poza zobowiązania stron 
w WTO, w oparciu o najnowsze unijne 
FTA, przy jednoczesnej ochronie wysokiej 
jakości usług publicznych UE zgodnie z 
TFUE, w szczególności z protokołem nr 26 
w sprawie usług świadczonych w interesie 
ogólnym; usługi audiowizualne powinny 
być wyłączone z przepisów dotyczących 
liberalizacji; przypomina, że w ramach 
FTA dostęp do rynku usług jest 
ograniczony i zawsze wiąże się z 
wykluczeniami, zastrzeżeniami i 
wyjątkami; należy uwzględnić wszystkie 
sposoby świadczenia usług, w tym 
zobowiązania i przepisy dotyczące 
przepływu osób fizycznych przez granice 
(sposób 4), powiązane z zasadami UE oraz 
szanujące zasadę równego traktowania 
pracowników i uznawania kwalifikacji 
zawodowych; uzgodnienia powinny 
obejmować postanowienia dotyczące 
dostępu do rynku i traktowania 
narodowego na zasadach państwa 
przyjmującego, aby usługodawcy UE byli 
traktowani w sposób niedyskryminacyjny, 
również przy zakładaniu działalności, a 
także powinny obejmować platformy 
koordynacji regulacyjnej; nowe 
uzgodnienia powinny umożliwiać czasowy 
wjazd i pobyt osób fizycznych w celu 
świadczenia usług;

(vi) należy uwzględnić zobowiązania 
dotyczące usług w celu zapewnienia 
poziomu liberalizacji w handlu usługami 
wykraczającego poza zobowiązania stron 
w WTO, w oparciu o najnowsze unijne 
FTA, przy jednoczesnej ochronie wysokiej 
jakości usług publicznych UE zgodnie z 
TFUE, w szczególności z protokołem nr 26 
w sprawie usług świadczonych w interesie 
ogólnym; usługi audiowizualne powinny 
być wyłączone z zakresu partnerstwa 
gospodarczego; przypomina, że w ramach 
FTA dostęp do rynku usług jest 
ograniczony i zawsze wiąże się z 
wykluczeniami, zastrzeżeniami i 
wyjątkami; należy uwzględnić wszystkie 
sposoby świadczenia usług, w tym 
zobowiązania i przepisy dotyczące 
przepływu osób fizycznych przez granice 
(sposób 4), powiązane z zasadami UE oraz 
szanujące zasadę równego traktowania 
pracowników i uznawania kwalifikacji 
zawodowych, pamiętając o niezbędnej 
różnicy w traktowaniu państwa trzeciego i 
państwa członkowskiego; uzgodnienia 
powinny obejmować postanowienia 
dotyczące dostępu do rynku i traktowania 
narodowego na zasadach państwa 
przyjmującego, aby usługodawcy UE byli 
traktowani w sposób niedyskryminacyjny, 
również przy zakładaniu działalności, a 
także powinny obejmować wymianę 
informacji na temat regulacji; nowe 
uzgodnienia powinny umożliwiać czasowy 
wjazd i pobyt osób fizycznych w celu 
świadczenia usług;

Or. en

Poprawka 203
Arba Kokalari, Jörgen Warborn

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – podpunkt vi
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Projekt rezolucji Poprawka

(vi) należy uwzględnić zobowiązania 
dotyczące usług w celu zapewnienia 
poziomu liberalizacji w handlu usługami 
wykraczającego poza zobowiązania stron 
w WTO, w oparciu o najnowsze unijne 
FTA, przy jednoczesnej ochronie wysokiej 
jakości usług publicznych UE zgodnie z 
TFUE, w szczególności z protokołem nr 26 
w sprawie usług świadczonych w interesie 
ogólnym; usługi audiowizualne powinny 
być wyłączone z przepisów dotyczących 
liberalizacji; przypomina, że w ramach 
FTA dostęp do rynku usług jest 
ograniczony i zawsze wiąże się z 
wykluczeniami, zastrzeżeniami i 
wyjątkami; należy uwzględnić wszystkie 
sposoby świadczenia usług, w tym 
zobowiązania i przepisy dotyczące 
przepływu osób fizycznych przez granice 
(sposób 4), powiązane z zasadami UE oraz 
szanujące zasadę równego traktowania 
pracowników i uznawania kwalifikacji 
zawodowych; uzgodnienia powinny 
obejmować postanowienia dotyczące 
dostępu do rynku i traktowania 
narodowego na zasadach państwa 
przyjmującego, aby usługodawcy UE byli 
traktowani w sposób niedyskryminacyjny, 
również przy zakładaniu działalności, a 
także powinny obejmować platformy 
koordynacji regulacyjnej; nowe 
uzgodnienia powinny umożliwiać czasowy 
wjazd i pobyt osób fizycznych w celu 
świadczenia usług;

(vi) należy uwzględnić zobowiązania 
dotyczące usług w celu zapewnienia 
poziomu liberalizacji w handlu usługami 
wykraczającego poza zobowiązania stron 
w WTO, w oparciu o najnowsze unijne 
FTA, przy jednoczesnej ochronie wysokiej 
jakości usług publicznych UE zgodnie z 
TFUE, w szczególności z protokołem nr 26 
w sprawie usług świadczonych w interesie 
ogólnym; przypomina, że w ramach FTA 
dostęp do rynku usług jest ograniczony i 
zawsze wiąże się z wykluczeniami, 
zastrzeżeniami i wyjątkami; należy 
uwzględnić wszystkie sposoby świadczenia 
usług, w tym zobowiązania i przepisy 
dotyczące przepływu osób fizycznych 
przez granice (sposób 4), powiązane z 
zasadami UE oraz szanujące zasadę 
równego traktowania pracowników i 
uznawania kwalifikacji zawodowych; 
uzgodnienia powinny obejmować 
postanowienia dotyczące dostępu do rynku 
i traktowania narodowego na zasadach 
państwa przyjmującego, aby usługodawcy 
UE byli traktowani w sposób 
niedyskryminacyjny, również przy 
zakładaniu działalności, a także powinny 
obejmować platformy koordynacji 
regulacyjnej; nowe uzgodnienia powinny 
umożliwiać czasowy wjazd i pobyt osób 
fizycznych w celu świadczenia usług;

Or. en

Poprawka 204
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – podpunkt vi

Projekt rezolucji Poprawka

(vi) należy uwzględnić zobowiązania (vi) należy uwzględnić zobowiązania 
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dotyczące usług w celu zapewnienia 
poziomu liberalizacji w handlu usługami 
wykraczającego poza zobowiązania stron 
w WTO, w oparciu o najnowsze unijne 
FTA, przy jednoczesnej ochronie wysokiej 
jakości usług publicznych UE zgodnie z 
TFUE, w szczególności z protokołem nr 26 
w sprawie usług świadczonych w interesie 
ogólnym; usługi audiowizualne powinny 
być wyłączone z przepisów dotyczących 
liberalizacji; przypomina, że w ramach 
FTA dostęp do rynku usług jest 
ograniczony i zawsze wiąże się z 
wykluczeniami, zastrzeżeniami i 
wyjątkami; należy uwzględnić wszystkie 
sposoby świadczenia usług, w tym 
zobowiązania i przepisy dotyczące 
przepływu osób fizycznych przez granice 
(sposób 4), powiązane z zasadami UE oraz 
szanujące zasadę równego traktowania 
pracowników i uznawania kwalifikacji 
zawodowych; uzgodnienia powinny 
obejmować postanowienia dotyczące 
dostępu do rynku i traktowania 
narodowego na zasadach państwa 
przyjmującego, aby usługodawcy UE byli 
traktowani w sposób niedyskryminacyjny, 
również przy zakładaniu działalności, a 
także powinny obejmować platformy 
koordynacji regulacyjnej; nowe 
uzgodnienia powinny umożliwiać czasowy 
wjazd i pobyt osób fizycznych w celu 
świadczenia usług;

dotyczące usług w oparciu o tzw. wykaz 
pozytywny, przy jednoczesnej ochronie 
wysokiej jakości usług publicznych UE 
zgodnie z TFUE, w szczególności z 
protokołem nr 26 w sprawie usług 
świadczonych w interesie ogólnym; usługi 
zdrowia publicznego powinny być 
wyłączone z przepisów dotyczących 
liberalizacji; usługi audiowizualne 
powinny być wyłączone z przepisów 
dotyczących liberalizacji; przypomina, że 
w ramach FTA dostęp do rynku usług jest 
ograniczony i zawsze wiąże się z 
wykluczeniami, zastrzeżeniami i 
wyjątkami; nie należy podejmować 
zobowiązań obejmujących „nowe usługi”; 
należy uwzględnić wszystkie sposoby 
świadczenia usług, w tym zobowiązania i 
przepisy dotyczące przepływu osób 
fizycznych przez granice (sposób 4), 
powiązane z zasadami UE oraz szanujące 
zasadę równego traktowania pracowników 
i uznawania kwalifikacji zawodowych; 
uzgodnienia powinny obejmować 
postanowienia dotyczące dostępu do rynku 
i traktowania narodowego na zasadach 
państwa przyjmującego, aby usługodawcy 
UE byli traktowani w sposób 
niedyskryminacyjny, również przy 
zakładaniu działalności, a także powinny 
obejmować platformy koordynacji 
regulacyjnej; nowe uzgodnienia powinny 
umożliwiać czasowy wjazd i pobyt osób 
fizycznych w celu świadczenia usług;

Or. en

Poprawka 205
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – podpunkt vi a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(via) wzywa obie strony do zawarcia 
porozumienia w sprawie nadzwyczajnych 
środków ochronnych dotyczących usług, 
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aby umożliwić tymczasowe zawieszenie 
dostępu do rynku, traktowania 
narodowego i/lub innego odpowiedniego 
zobowiązania w poszczególnych 
sektorach, w oparciu o zasady 
niedyskryminacji oraz w uzupełnieniu do 
istniejących przepisów art. XII GATS, 
jeżeli jedna ze stron doświadcza 
poważnych trudności z bilansem 
płatniczym i finansowaniem zewnętrznym, 
oraz art. XIV GATS, jeżeli uznaje się, że 
działania te są konieczne z uwagi na 
nadrzędne względy polityczne, takie jak 
ochrona życia i zdrowia;

Or. en

Poprawka 206
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – podpunkt vii

Projekt rezolucji Poprawka

(vii) powinny istnieć możliwości 
dostępu do rynków zamówień publicznych 
wykraczające poza zobowiązania zawarte 
w Porozumieniu WTO w sprawie 
zamówień rządowych, gwarantujące dostęp 
do rynku unijnym przedsiębiorstwom w 
strategicznych sektorach na wszystkich 
szczeblach zarządzania oraz pewien 
stopień otwartości identyczny do 
oferowanego na unijnym rynku zamówień 
publicznych; w związku z tym z żalem 
odnotowuje, że wyjściowe stanowisko 
negocjacyjne Zjednoczonego Królestwa 
nie obejmuje zamówień publicznych;

(vii) powinny istnieć możliwości 
dostępu do rynków zamówień publicznych 
wykraczające poza zobowiązania zawarte 
w Porozumieniu WTO w sprawie 
zamówień rządowych, gwarantujące dostęp 
do rynku unijnym przedsiębiorstwom w 
strategicznych sektorach na wszystkich 
szczeblach zarządzania oraz pewien 
stopień otwartości identyczny do 
oferowanego na unijnym rynku zamówień 
publicznych, o ile zachowane zostaną 
równe warunki działania; w związku z 
tym z żalem odnotowuje, że wyjściowe 
stanowisko negocjacyjne Zjednoczonego 
Królestwa nie obejmuje zamówień 
publicznych; podkreśla, że przy udzielaniu 
zamówień publicznych zastosowanie 
powinny mieć również kryteria 
ekologiczne i społeczne, w tym należyta 
staranność przedsiębiorstw w dziedzinie 
ochrony środowiska i praw człowieka, 
równouprawnienie płci, korzyści lokalne i 
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stosowanie materiałów miejscowego 
pochodzenia, a nie wyłącznie kryterium 
najniższej ceny;

Or. en

Poprawka 207
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Anna Bonfrisco, 
Susanna Ceccardi

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – podpunkt vii

Projekt rezolucji Poprawka

(vii) powinny istnieć możliwości 
dostępu do rynków zamówień publicznych 
wykraczające poza zobowiązania zawarte 
w Porozumieniu WTO w sprawie 
zamówień rządowych, gwarantujące 
dostęp do rynku unijnym 
przedsiębiorstwom w strategicznych 
sektorach na wszystkich szczeblach 
zarządzania oraz pewien stopień 
otwartości identyczny do oferowanego na 
unijnym rynku zamówień publicznych; w 
związku z tym z żalem odnotowuje, że 
wyjściowe stanowisko negocjacyjne 
Zjednoczonego Królestwa nie obejmuje 
zamówień publicznych;

(vii) państwa muszą mieć swobodę 
faworyzowania przedsiębiorstw krajowych 
lub unijnych w dostępie do rynków 
zamówień publicznych;

Or. fr

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – podpunkt vii

Projekt rezolucji Poprawka

(vii) powinny istnieć możliwości 
dostępu do rynków zamówień publicznych 

(vii) powinny istnieć możliwości 
dostępu obu stron do rynków zamówień 
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wykraczające poza zobowiązania zawarte 
w Porozumieniu WTO w sprawie 
zamówień rządowych, gwarantujące 
dostęp do rynku unijnym 
przedsiębiorstwom w strategicznych 
sektorach na wszystkich szczeblach 
zarządzania oraz pewien stopień 
otwartości identyczny do oferowanego na 
unijnym rynku zamówień publicznych; w 
związku z tym z żalem odnotowuje, że 
wyjściowe stanowisko negocjacyjne 
Zjednoczonego Królestwa nie obejmuje 
zamówień publicznych;

publicznych wykraczające poza 
zobowiązania zawarte w Porozumieniu 
WTO w sprawie zamówień rządowych w 
określonych obszarach na wszystkich 
szczeblach zarządzania, bez uszczerbku 
dla krajowych przepisów mających na 
celu ochronę ich podstawowych interesów 
bezpieczeństwa, gwarantujące dostęp do 
rynku unijnym przedsiębiorstwom oraz 
pewien stopień otwartości identyczny do 
oferowanego na unijnym rynku zamówień 
publicznych;  zamówienia w dziedzinie 
obronności i bezpieczeństwa będą musiały 
jednak pozostać wyłączone z postanowień 
umowy; z żalem odnotowuje, że 
wyjściowe stanowisko negocjacyjne 
Zjednoczonego Królestwa nie obejmuje 
zamówień publicznych;

Or. en

Poprawka 209
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – podpunkt vii

Projekt rezolucji Poprawka

(vii) powinny istnieć możliwości 
dostępu do rynków zamówień publicznych 
wykraczające poza zobowiązania zawarte 
w Porozumieniu WTO w sprawie 
zamówień rządowych, gwarantujące dostęp 
do rynku unijnym przedsiębiorstwom w 
strategicznych sektorach na wszystkich 
szczeblach zarządzania oraz pewien 
stopień otwartości identyczny do 
oferowanego na unijnym rynku zamówień 
publicznych; w związku z tym z żalem 
odnotowuje, że wyjściowe stanowisko 
negocjacyjne Zjednoczonego Królestwa 
nie obejmuje zamówień publicznych;

(vii) powinny istnieć możliwości 
dostępu do rynków zamówień publicznych 
wykraczające poza zobowiązania zawarte 
w Porozumieniu WTO w sprawie 
zamówień rządowych, gwarantujące dostęp 
do rynku unijnym przedsiębiorstwom oraz 
pewien stopień otwartości identyczny do 
oferowanego na unijnym rynku zamówień 
publicznych; w związku z tym odnotowuje, 
że wyjściowe stanowisko negocjacyjne 
Zjednoczonego Królestwa nie obejmuje 
zamówień publicznych; władze mogą 
wyłączyć z zamówień publicznych 
przedsiębiorstwa, które wcześniej 
usiłowały oszukać lub przekupić 
urzędników odpowiedzialnych za 
zamówienia publiczne lub stosowały w 
swoich ofertach dumping socjalny bądź 
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ekologiczny;

Or. en

Poprawka 210
Paulo Rangel

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – podpunkt vii

Projekt rezolucji Poprawka

(vii) powinny istnieć możliwości 
dostępu do rynków zamówień publicznych 
wykraczające poza zobowiązania zawarte 
w Porozumieniu WTO w sprawie 
zamówień rządowych, gwarantujące dostęp 
do rynku unijnym przedsiębiorstwom w 
strategicznych sektorach na wszystkich 
szczeblach zarządzania oraz pewien 
stopień otwartości identyczny do 
oferowanego na unijnym rynku zamówień 
publicznych; w związku z tym z żalem 
odnotowuje, że wyjściowe stanowisko 
negocjacyjne Zjednoczonego Królestwa 
nie obejmuje zamówień publicznych;

(vii) powinny istnieć możliwości 
dostępu do rynków zamówień publicznych 
wykraczające poza zobowiązania zawarte 
w Porozumieniu WTO w sprawie 
zamówień rządowych, gwarantujące dostęp 
do rynku unijnym przedsiębiorstwom w 
strategicznych sektorach na wszystkich 
szczeblach zarządzania oraz pewien 
stopień otwartości równoważny z 
oferowanym na unijnym rynku zamówień 
publicznych; w związku z tym z żalem 
odnotowuje, że wyjściowe stanowisko 
negocjacyjne Zjednoczonego Królestwa 
nie obejmuje zamówień publicznych;

Or. pt

Poprawka 211
Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – podpunkt vii

Projekt rezolucji Poprawka

(vii) powinny istnieć możliwości 
dostępu do rynków zamówień publicznych 
wykraczające poza zobowiązania zawarte 
w Porozumieniu WTO w sprawie 
zamówień rządowych, gwarantujące dostęp 
do rynku unijnym przedsiębiorstwom w 
strategicznych sektorach na wszystkich 
szczeblach zarządzania oraz pewien 
stopień otwartości identyczny do 

(vii) powinny istnieć możliwości 
dostępu do rynków zamówień publicznych 
wykraczające poza zobowiązania zawarte 
w Porozumieniu WTO w sprawie 
zamówień rządowych, gwarantujące dostęp 
do rynku unijnym przedsiębiorstwom na 
wszystkich szczeblach zarządzania oraz 
pewien stopień otwartości identyczny do 
oferowanego na unijnym rynku zamówień 
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oferowanego na unijnym rynku zamówień 
publicznych; w związku z tym z żalem 
odnotowuje, że wyjściowe stanowisko 
negocjacyjne Zjednoczonego Królestwa 
nie obejmuje zamówień publicznych;

publicznych; w związku z tym z żalem 
odnotowuje, że wyjściowe stanowisko 
negocjacyjne Zjednoczonego Królestwa 
nie obejmuje zamówień publicznych;

Or. en

Poprawka 212
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – podpunkt viii

Projekt rezolucji Poprawka

(viii) zdecydowane i możliwe do 
wyegzekwowania środki obejmujące 
uznawanie i wysoki poziom ochrony praw 
własności intelektualnej, takich jak prawa 
autorskie i prawa pokrewne, znaki 
towarowe i wzory przemysłowe, 
oznaczenia geograficzne, patenty i 
tajemnica handlowa, oparte na obecnych i 
przyszłych unijnych przepisach ramowych, 
zapewniające taki sam poziom ochrony, 
jaki przewiduje umowa o wystąpieniu;

(viii) zdecydowane i możliwe do 
wyegzekwowania środki obejmujące 
uznawanie i wysoki poziom ochrony praw 
własności intelektualnej, takich jak prawa 
autorskie i prawa pokrewne, znaki 
towarowe i wzory przemysłowe, 
oznaczenia geograficzne, patenty i 
tajemnica handlowa, oparte na obecnych i 
przyszłych unijnych przepisach ramowych, 
zapewniające taki sam poziom ochrony, 
jaki przewiduje umowa o wystąpieniu, bez 
szkody dla dostępu do przystępnych 
cenowo leków, takich jak leki generyczne;

Or. en

Poprawka 213
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – podpunkt viii

Projekt rezolucji Poprawka

(viii) zdecydowane i możliwe do 
wyegzekwowania środki obejmujące 
uznawanie i wysoki poziom ochrony praw 
własności intelektualnej, takich jak prawa 
autorskie i prawa pokrewne, znaki 

(viii) zdecydowane i możliwe do 
wyegzekwowania środki obejmujące 
uznawanie i ochronę praw własności 
intelektualnej, w tym oznaczenia 
geograficzne, oparte na obecnych i 
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towarowe i wzory przemysłowe, 
oznaczenia geograficzne, patenty i 
tajemnica handlowa, oparte na obecnych i 
przyszłych unijnych przepisach ramowych, 
zapewniające taki sam poziom ochrony, 
jaki przewiduje umowa o wystąpieniu;

przyszłych unijnych przepisach ramowych, 
zapewniające taki sam poziom ochrony, 
jaki przewiduje umowa o wystąpieniu; 
podkreśla, że ochrona oznaczeń 
geograficznych zapisana w umowie o 
wystąpieniu nie podlega negocjacjom;

Or. en

Poprawka 214
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – podpunkt ix

Projekt rezolucji Poprawka

(ix) kompleksowy rozdział dotyczący 
potrzeb i interesów mikroprzedsiębiorstw 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw 
(MŚP) uwzględniający ułatwianie im 
dostępu do rynku i dotyczący między 
innymi zgodności norm technicznych oraz 
usprawnionych procedur celnych w celu 
zachowania i tworzenia konkretnych 
możliwości biznesowych oraz wspierania 
ich upowszechnienia na skalę 
międzynarodową; zauważa, że podejście 
Zjednoczonego Królestwa do negocjacji 
nie obejmuje konkretnych przepisów 
odzwierciedlających te cele;

(ix) kompleksowy rozdział dotyczący 
potrzeb i interesów mikroprzedsiębiorstw 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw 
(MŚP) uwzględniający ułatwianie im 
dostępu do rynku i dotyczący między 
innymi zgodności norm technicznych, 
wymiany informacji na temat 
obowiązującego ustawodawstwa oraz 
uproszczonych i usprawnionych procedur 
celnych wraz ze zharmonizowanymi 
kontrolami w celu zachowania i tworzenia 
konkretnych możliwości biznesowych oraz 
wspierania ich upowszechnienia na skalę 
międzynarodową; zauważa, że podejście 
Zjednoczonego Królestwa do negocjacji 
nie obejmuje konkretnych przepisów 
odzwierciedlających te cele;

Or. en

Poprawka 215
Markus Buchheit, Herve Juvin

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – podpunkt ix

Projekt rezolucji Poprawka

(ix) kompleksowy rozdział dotyczący (ix) kompleksowy rozdział dotyczący 



AM\1206003PL.docx 123/144 PE652.491v01-00

PL

potrzeb i interesów mikroprzedsiębiorstw 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw 
(MŚP) uwzględniający ułatwianie im 
dostępu do rynku i dotyczący między 
innymi zgodności norm technicznych oraz 
usprawnionych procedur celnych w celu 
zachowania i tworzenia konkretnych 
możliwości biznesowych oraz wspierania 
ich upowszechnienia na skalę 
międzynarodową; zauważa, że podejście 
Zjednoczonego Królestwa do negocjacji 
nie obejmuje konkretnych przepisów 
odzwierciedlających te cele;

potrzeb i interesów mikroprzedsiębiorstw 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw 
(MŚP) uwzględniający ułatwianie im 
dostępu do rynku i dotyczący między 
innymi zgodności norm technicznych oraz 
usprawnionych procedur celnych w celu 
zachowania i tworzenia konkretnych 
możliwości biznesowych oraz wspierania 
ich upowszechnienia na skalę 
międzynarodową;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – podpunkt ix

Projekt rezolucji Poprawka

(ix) kompleksowy rozdział dotyczący 
potrzeb i interesów mikroprzedsiębiorstw 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw 
(MŚP) uwzględniający ułatwianie im 
dostępu do rynku i dotyczący między 
innymi zgodności norm technicznych oraz 
usprawnionych procedur celnych w celu 
zachowania i tworzenia konkretnych 
możliwości biznesowych oraz wspierania 
ich upowszechnienia na skalę 
międzynarodową; zauważa, że podejście 
Zjednoczonego Królestwa do negocjacji 
nie obejmuje konkretnych przepisów 
odzwierciedlających te cele;

(ix) kompleksowy rozdział dotyczący 
potrzeb i interesów mikroprzedsiębiorstw 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw 
(MŚP) uwzględniający ułatwianie im 
dostępu do rynku i dotyczący między 
innymi zgodności norm technicznych oraz 
usprawnionych procedur celnych w celu 
zachowania i tworzenia konkretnych 
możliwości biznesowych oraz wspierania 
ich upowszechnienia na skalę 
międzynarodową; ubolewa, że podejście 
Zjednoczonego Królestwa do negocjacji 
nie obejmuje konkretnych przepisów 
odzwierciedlających te cele;

Or. en

Poprawka 217
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz
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Projekt rezolucji
Ustęp 13 – podpunkt x

Projekt rezolucji Poprawka

(x) aby umowa handlowa była 
kompleksowa, musi zawierać 
postanowienia gwarantujące dalsze 
dostosowywanie przepisów między 
Zjednoczonym Królestwem i UE w 
przyszłości; ułatwianie handlu wymaga 
negocjacji dziedzin przekrojowych 
dotyczących spójności regulacyjnej i barier 
pozataryfowych, nie tracąc z oczu 
dobrowolnego charakteru współpracy 
regulacyjnej i prawa do wprowadzania 
regulacji w interesie publicznym, przy 
jednoczesnym zachowaniu niezależności 
regulacyjnej i praw parlamentarnych, oraz 
przypominając, że przepisy dotyczące 
współpracy regulacyjnej w umowie 
handlowej nie mogą oferować takiej samej 
płynności, jaką oferowało członkostwo w 
jednolitym rynku; dostosowanie 
regulacyjne nadzoru rynku towarowego i 
solidne normy dotyczące produktów 
powinny być istotnym i niezbędnym 
elementem FTA w celu zapewnienia 
przedsiębiorcom z UE równych warunków 
działania oraz wysokiego poziomu ochrony 
konsumentów w UE;

(x) aby umowa handlowa była 
kompleksowa, musi zawierać 
postanowienia gwarantujące dalsze 
dostosowywanie przepisów między 
Zjednoczonym Królestwem i UE w 
przyszłości; ułatwianie handlu wymaga 
negocjacji dziedzin przekrojowych 
dotyczących spójności regulacyjnej i barier 
pozataryfowych, nie tracąc z oczu 
dobrowolnego charakteru współpracy 
regulacyjnej, a także tego, by zgodnie z 
mandatem negocjacyjnym strony 
zachowały swoją autonomię i zdolność do 
regulowania działalności gospodarczej 
stosownie do poziomów ochrony, jakie 
każda ze stron uzna za właściwe do 
osiągnięcia uzasadnionych celów polityki 
publicznej, takich jak: zdrowie publiczne, 
zdrowie i dobrostan zwierząt i roślin, 
usługi społeczne, edukacja publiczna, 
bezpieczeństwo, środowisko, w tym walka 
ze zmianą klimatu, moralność publiczna, 
ochrona socjalna lub ochrona 
konsumentów, ochrona prywatności i 
danych, a także promowanie i ochrona 
różnorodności kulturowej oraz walka z 
praniem pieniędzy, przy jednoczesnym 
zachowaniu praw parlamentarnych, oraz 
przypominając, że przepisy dotyczące 
współpracy regulacyjnej w umowie 
handlowej nie mogą oferować takiej samej 
płynności, jaką oferowało członkostwo w 
jednolitym rynku dostosowanie 
regulacyjne nadzoru rynku towarowego i 
solidne normy dotyczące produktów 
powinny być istotnym i niezbędnym 
elementem FTA w celu zapewnienia 
przedsiębiorcom z UE równych warunków 
działania oraz wysokiego poziomu ochrony 
konsumentów w UE;

Or. en
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Poprawka 218
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – podpunkt x

Projekt rezolucji Poprawka

(x) aby umowa handlowa była 
kompleksowa, musi zawierać 
postanowienia gwarantujące dalsze 
dostosowywanie przepisów między 
Zjednoczonym Królestwem i UE w 
przyszłości; ułatwianie handlu wymaga 
negocjacji dziedzin przekrojowych 
dotyczących spójności regulacyjnej i barier 
pozataryfowych, nie tracąc z oczu 
dobrowolnego charakteru współpracy 
regulacyjnej i prawa do wprowadzania 
regulacji w interesie publicznym, przy 
jednoczesnym zachowaniu niezależności 
regulacyjnej i praw parlamentarnych, oraz 
przypominając, że przepisy dotyczące 
współpracy regulacyjnej w umowie 
handlowej nie mogą oferować takiej samej 
płynności, jaką oferowało członkostwo w 
jednolitym rynku; dostosowanie 
regulacyjne nadzoru rynku towarowego i 
solidne normy dotyczące produktów 
powinny być istotnym i niezbędnym 
elementem FTA w celu zapewnienia 
przedsiębiorcom z UE równych warunków 
działania oraz wysokiego poziomu ochrony 
konsumentów w UE;

(x) aby umowa handlowa była 
kompleksowa, musi zawierać 
postanowienia gwarantujące dalsze 
dostosowywanie przepisów między 
Zjednoczonym Królestwem i UE w 
przyszłości; ułatwianie handlu wymaga 
negocjacji dziedzin przekrojowych 
dotyczących spójności regulacyjnej i barier 
pozataryfowych, nie tracąc z oczu 
dobrowolnego charakteru współpracy 
regulacyjnej i prawa do wprowadzania 
regulacji w interesie publicznym, przy 
jednoczesnym zachowaniu niezależności 
regulacyjnej i praw parlamentarnych, oraz 
przypominając, że przepisy dotyczące 
współpracy regulacyjnej w umowie 
handlowej nie mogą oferować takiej samej 
płynności, jaką oferowało członkostwo w 
jednolitym rynku; w związku z tym 
podkreśla, że wszelkie przyszłe 
partnerstwo ze Zjednoczonym Królestwem 
powinno obejmować solidne wyłączenia 
ostrożnościowe w celu prawnego 
zagwarantowania obu stronom prawa do 
wprowadzania regulacji w interesie 
publicznym; dostosowanie regulacyjne 
nadzoru rynku towarowego i solidne 
normy dotyczące produktów powinny być 
istotnym i niezbędnym elementem FTA w 
celu zapewnienia przedsiębiorcom z UE 
równych warunków działania oraz 
wysokiego poziomu ochrony konsumentów 
w UE;

Or. en

Poprawka 219
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz
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Projekt rezolucji
Ustęp 13 – podpunkt xi

Projekt rezolucji Poprawka

(xi) zachowanie stabilności finansowej i 
regulacyjnej oraz pełna zgodność z 
unijnym systemem regulacyjnym i 
normami oraz ich stosowanie wymaga 
włączenia do układu środków 
ostrożnościowych i ograniczeń 
transgranicznego świadczenia usług 
finansowych, co jest standardowym 
elementem umów handlowych 
zawieranych przez UE;

(xi) zachowanie stabilności finansowej i 
regulacyjnej oraz pełna zgodność z 
unijnym systemem regulacyjnym i 
normami oraz ich stosowanie wymaga 
włączenia do układu środków 
ostrożnościowych i ograniczeń 
transgranicznego świadczenia usług 
finansowych, co jest standardowym 
elementem umów handlowych 
zawieranych przez UE; Komisja powinna 
zaprzestać stosowania podejścia 
polegającego na przyznaniu statusu 
równoważności w odniesieniu do usług 
finansowych, biorąc pod uwagę 
zapowiedzi brytyjskiego rządu dotyczące 
obniżenia standardów i podatków dla 
sektora usług finansowych w 
Zjednoczonym Królestwie w najbliższej 
przyszłości, aby uzyskać przewagę 
konkurencyjną;

Or. en

Poprawka 220
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Anna Bonfrisco, 
Susanna Ceccardi

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – podpunkt xi

Projekt rezolucji Poprawka

(xi) zachowanie stabilności finansowej i 
regulacyjnej oraz pełna zgodność z 
unijnym systemem regulacyjnym i 
normami oraz ich stosowanie wymaga 
włączenia do układu środków 
ostrożnościowych i ograniczeń 
transgranicznego świadczenia usług 
finansowych, co jest standardowym 
elementem umów handlowych 
zawieranych przez UE;

(xi) zachowanie stabilności finansowej i 
regulacyjnej oraz pełna zgodność z 
unijnym systemem regulacyjnym i 
normami oraz ich stosowanie wymaga 
włączenia do układu środków 
ostrożnościowych i ograniczeń 
transgranicznego świadczenia usług 
finansowych, co jest standardowym 
elementem umów handlowych 
zawieranych przez UE, jak również 
zagwarantowania możliwości ich 
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zwiększenia na wniosek państwa 
członkowskiego;

Or. fr

Poprawka 221
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Anna Bonfrisco

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – podpunkt xii

Projekt rezolucji Poprawka

(xii) ambitne przepisy umożliwiające 
rozwój handlu elektronicznego i 
zlikwidowanie problemu nieuzasadnionych 
barier w handlu za pomocą rozwiązań 
elektronicznych oraz stworzenie otwartego, 
bezpiecznego i wiarygodnego środowiska 
internetowego dla przedsiębiorców i 
konsumentów i uregulowanie 
transgranicznych przepływów danych, w 
tym zasady takie jak uczciwa konkurencja i 
ambitne przepisy dotyczące 
transgranicznego przekazywania danych, w 
pełnej zgodności z obecnymi i przyszłymi 
przepisami UE dotyczącymi ochrony 
danych i prywatności oraz bez uszczerbku 
dla tych przepisów;

(xii) ambitne przepisy umożliwiające 
rozwój handlu elektronicznego i 
zlikwidowanie problemu nieuzasadnionych 
barier w handlu za pomocą rozwiązań 
elektronicznych oraz stworzenie otwartego, 
bezpiecznego i wiarygodnego środowiska 
internetowego dla przedsiębiorców i 
konsumentów i uregulowanie 
transgranicznych przepływów danych, w 
tym zasady takie jak uczciwa konkurencja i 
ambitne przepisy dotyczące 
transgranicznego przekazywania danych, w 
pełnej zgodności z obecnymi i przyszłymi 
przepisami UE dotyczącymi ochrony 
danych i prywatności oraz bez uszczerbku 
dla tych przepisów; wzywa Komisję do 
wyjaśnienia jej stanowiska w sprawie 
wielu firm posiadających siedzibę na 
Gibraltarze, związanych w szczególności z 
grami hazardowymi online, które 
stanowią poważną konkurencję dla 
sektora gier i zakładów w państwach 
członkowskich UE i które w wielu 
wypadkach nie zapewniają podstawowych 
gwarancji bezpieczeństwa;

Or. fr

Poprawka 222
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
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Ustęp 13 – podpunkt xii

Projekt rezolucji Poprawka

(xii) ambitne przepisy umożliwiające 
rozwój handlu elektronicznego i 
zlikwidowanie problemu nieuzasadnionych 
barier w handlu za pomocą rozwiązań 
elektronicznych oraz stworzenie otwartego, 
bezpiecznego i wiarygodnego środowiska 
internetowego dla przedsiębiorców i 
konsumentów i uregulowanie 
transgranicznych przepływów danych, w 
tym zasady takie jak uczciwa konkurencja i 
ambitne przepisy dotyczące 
transgranicznego przekazywania danych, w 
pełnej zgodności z obecnymi i przyszłymi 
przepisami UE dotyczącymi ochrony 
danych i prywatności oraz bez uszczerbku 
dla tych przepisów;

(xii) ambitne przepisy umożliwiające 
rozwój handlu elektronicznego i 
zlikwidowanie problemu nieuzasadnionych 
barier w handlu za pomocą rozwiązań 
elektronicznych oraz stworzenie otwartego, 
bezpiecznego i wiarygodnego środowiska 
internetowego dla przedsiębiorców i 
konsumentów i uregulowanie 
transgranicznych przepływów danych, w 
tym zasady takie jak uczciwa konkurencja i 
ambitne przepisy dotyczące 
transgranicznego przekazywania danych, w 
pełnej zgodności z obecnymi i przyszłymi 
przepisami UE dotyczącymi ochrony 
danych i prywatności oraz bez uszczerbku 
dla tych przepisów; horyzontalne i 
ambitne gwarancje prawne w zakresie 
ochrony danych i prywatności powinny 
mieć zastosowanie do całej przyszłej 
umowy;

Or. en

Poprawka 223
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – podpunkt xii

Projekt rezolucji Poprawka

(xii) ambitne przepisy umożliwiające 
rozwój handlu elektronicznego i 
zlikwidowanie problemu nieuzasadnionych 
barier w handlu za pomocą rozwiązań 
elektronicznych oraz stworzenie otwartego, 
bezpiecznego i wiarygodnego środowiska 
internetowego dla przedsiębiorców i 
konsumentów i uregulowanie 
transgranicznych przepływów danych, w 
tym zasady takie jak uczciwa konkurencja i 
ambitne przepisy dotyczące 
transgranicznego przekazywania danych, w 
pełnej zgodności z obecnymi i przyszłymi 

(xii) przepisy umożliwiające rozwój 
handlu cyfrowego i elektronicznego, ze 
szczególnym uwzględnieniem ochrony 
konsumentów i prawa do prywatności 
danych przy jednoczesnym zlikwidowaniu 
problemu nieuzasadnionych barier w 
handlu za pomocą rozwiązań 
elektronicznych oraz stworzenie otwartego, 
bezpiecznego i wiarygodnego środowiska 
internetowego dla przedsiębiorców i 
konsumentów i uregulowanie 
transgranicznych przepływów danych, w 
tym zasady takie jak uczciwa konkurencja i 
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przepisami UE dotyczącymi ochrony 
danych i prywatności oraz bez uszczerbku 
dla tych przepisów;

ambitne przepisy dotyczące 
transgranicznego przekazywania danych, w 
pełnej zgodności z obecnymi i przyszłymi 
przepisami UE dotyczącymi ochrony 
danych i prywatności oraz bez uszczerbku 
dla tych przepisów;

Or. en

Poprawka 224
Traian Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – podpunkt xii

Projekt rezolucji Poprawka

(xii) ambitne przepisy umożliwiające 
rozwój handlu elektronicznego i 
zlikwidowanie problemu nieuzasadnionych 
barier w handlu za pomocą rozwiązań 
elektronicznych oraz stworzenie otwartego, 
bezpiecznego i wiarygodnego środowiska 
internetowego dla przedsiębiorców i 
konsumentów i uregulowanie 
transgranicznych przepływów danych, w 
tym zasady takie jak uczciwa konkurencja i 
ambitne przepisy dotyczące 
transgranicznego przekazywania danych, w 
pełnej zgodności z obecnymi i przyszłymi 
przepisami UE dotyczącymi ochrony 
danych i prywatności oraz bez uszczerbku 
dla tych przepisów;

(xii) ambitne przepisy umożliwiające 
rozwój handlu elektronicznego i 
zlikwidowanie problemu nieuzasadnionych 
barier w handlu za pomocą rozwiązań 
elektronicznych oraz stworzenie 
przejrzystego, równego, otwartego, 
bezpiecznego i wiarygodnego środowiska 
internetowego dla przedsiębiorców i 
konsumentów i uregulowanie 
transgranicznych przepływów danych, w 
tym zasady takie jak uczciwa konkurencja, 
zakaz nadużywania pozycji dominującej 
na rynku i ambitne przepisy dotyczące 
transgranicznego przekazywania danych, w 
pełnej zgodności z obecnymi i przyszłymi 
przepisami UE dotyczącymi ochrony 
danych i prywatności oraz bez uszczerbku 
dla tych przepisów;

Or. ro

Poprawka 225
Arba Kokalari, Jörgen Warborn

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – podpunkt xii

Projekt rezolucji Poprawka



PE652.491v01-00 130/144 AM\1206003PL.docx

PL

(xii) ambitne przepisy umożliwiające 
rozwój handlu elektronicznego i 
zlikwidowanie problemu nieuzasadnionych 
barier w handlu za pomocą rozwiązań 
elektronicznych oraz stworzenie otwartego, 
bezpiecznego i wiarygodnego środowiska 
internetowego dla przedsiębiorców i 
konsumentów i uregulowanie 
transgranicznych przepływów danych, w 
tym zasady takie jak uczciwa konkurencja i 
ambitne przepisy dotyczące 
transgranicznego przekazywania danych, w 
pełnej zgodności z obecnymi i przyszłymi 
przepisami UE dotyczącymi ochrony 
danych i prywatności oraz bez uszczerbku 
dla tych przepisów;

(xii) ambitne przepisy umożliwiające 
rozwój handlu elektronicznego i 
zlikwidowanie problemu nieuzasadnionych 
barier w handlu za pomocą rozwiązań 
elektronicznych, w tym wymogów 
lokalizacji danych, oraz stworzenie 
otwartego, bezpiecznego i wiarygodnego 
środowiska internetowego dla 
przedsiębiorców i konsumentów i 
uregulowanie transgranicznych 
przepływów danych, w tym zasady takie 
jak uczciwa konkurencja i ambitne 
przepisy dotyczące transgranicznego 
przekazywania danych, w pełnej zgodności 
z przepisami UE dotyczącymi ochrony 
danych i prywatności oraz bez uszczerbku 
dla tych przepisów i przy zachowaniu 
niezależności regulacyjnej w tym zakresie;

Or. en

Poprawka 226
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – podpunkt xii

Projekt rezolucji Poprawka

(xii) ambitne przepisy umożliwiające 
rozwój handlu elektronicznego i 
zlikwidowanie problemu nieuzasadnionych 
barier w handlu za pomocą rozwiązań 
elektronicznych oraz stworzenie otwartego, 
bezpiecznego i wiarygodnego środowiska 
internetowego dla przedsiębiorców i 
konsumentów i uregulowanie 
transgranicznych przepływów danych, w 
tym zasady takie jak uczciwa konkurencja i 
ambitne przepisy dotyczące 
transgranicznego przekazywania danych, w 
pełnej zgodności z obecnymi i przyszłymi 
przepisami UE dotyczącymi ochrony 
danych i prywatności oraz bez uszczerbku 
dla tych przepisów;

(xii) ambitne i odpowiednie przepisy 
umożliwiające rozwój handlu 
elektronicznego i zlikwidowanie problemu 
nieuzasadnionych barier w handlu za 
pomocą rozwiązań elektronicznych oraz 
stworzenie otwartego, bezpiecznego i 
wiarygodnego środowiska internetowego 
dla przedsiębiorców i konsumentów i 
uregulowanie transgranicznych 
przepływów i wymiany danych, w tym 
zasady takie jak uczciwa konkurencja i 
ambitne przepisy dotyczące 
transgranicznego przekazywania danych, w 
pełnej zgodności z obecnymi i przyszłymi 
przepisami UE dotyczącymi ochrony 
danych i prywatności oraz bez uszczerbku 
dla tych przepisów;

Or. en
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Poprawka 227
Urmas Paet

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – podpunkt xii

Projekt rezolucji Poprawka

(xii) ambitne przepisy umożliwiające 
rozwój handlu elektronicznego i 
zlikwidowanie problemu nieuzasadnionych 
barier w handlu za pomocą rozwiązań 
elektronicznych oraz stworzenie otwartego, 
bezpiecznego i wiarygodnego środowiska 
internetowego dla przedsiębiorców i 
konsumentów i uregulowanie 
transgranicznych przepływów danych, w 
tym zasady takie jak uczciwa konkurencja i 
ambitne przepisy dotyczące 
transgranicznego przekazywania danych, 
w pełnej zgodności z obecnymi i 
przyszłymi przepisami UE dotyczącymi 
ochrony danych i prywatności oraz bez 
uszczerbku dla tych przepisów;

(xii) ambitne przepisy umożliwiające 
rozwój i uproszczenie handlu 
elektronicznego i zlikwidowanie problemu 
nieuzasadnionych barier w handlu za 
pomocą rozwiązań elektronicznych oraz 
stworzenie otwartego, bezpiecznego i 
wiarygodnego środowiska internetowego 
dla przedsiębiorców i konsumentów i 
uregulowanie transgranicznych 
przepływów danych, w tym zasady takie 
jak uczciwa konkurencja i ambitne 
przepisy ułatwiające dwustronne 
przekazywanie danych, w pełnej zgodności 
z obecnymi i przyszłymi przepisami UE 
dotyczącymi ochrony danych i prywatności 
oraz bez uszczerbku dla tych przepisów;

Or. en

Poprawka 228
Traian Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – podpunkt xii a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(xiia) ramy dalszej współpracy między 
organami ds. konkurencji i pomocy 
państwa, tak by mogły one koordynować 
działania w celu zapewnienia ram 
niezakłóconej konkurencji w sytuacjach o 
charakterze transgranicznym;

Or. ro
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Poprawka 229
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – podpunkt xiii

Projekt rezolucji Poprawka

(xiii) ponieważ FTA prowadziłaby do 
kontroli celnych i weryfikacji z chwilą 
wprowadzenia towarów na jednolity rynek, 
wpływając na globalne łańcuchy dostaw i 
procesy produkcyjne, należ wzmocnić 
organy celne zarówno pod względem 
personelu, jak i wyposażenia technicznego, 
aby mogły one sprostać swoim 
dodatkowym zadaniom; procedury 
operacyjne przewidziane w FTA muszą 
mieć na celu zachowanie zasad unijnego 
jednolitego rynku towarów, a także 
zachowanie integralności unii celnej, m.in. 
przez terminowe ustanowienie skutecznego 
porozumienia roboczego między UE a 
Zjednoczonym Królestwem w tej 
dziedzinie; sprawą najwyższej wagi jest 
zagwarantowanie zgodności towarów z 
zasadami jednolitego rynku;

(xiii) ponieważ FTA prowadziłaby do 
kontroli celnych i weryfikacji z chwilą 
wprowadzenia towarów na jednolity rynek, 
wpływając na globalne łańcuchy dostaw i 
procesy produkcyjne, należ wzmocnić 
organy celne zarówno pod względem 
personelu, jak i wyposażenia technicznego, 
aby mogły one sprostać swoim 
dodatkowym zadaniom; procedury 
operacyjne przewidziane w FTA muszą 
mieć na celu zachowanie zasad unijnego 
jednolitego rynku towarów, a także 
zachowanie integralności unii celnej, m.in. 
przez terminowe ustanowienie skutecznego 
porozumienia roboczego między UE a 
Zjednoczonym Królestwem w tej 
dziedzinie; choć sprawą najwyższej wagi 
jest zagwarantowanie zgodności towarów z 
zasadami jednolitego rynku, zachęca się 
Komisję do zaproponowania systemu 
wiarygodnych przedsiębiorców w celu 
złagodzenia ryzyka utraty miejsc pracy i 
ograniczenia wymiany gospodarczej;

Or. en

Poprawka 230
Seán Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – podpunkt xiii

Projekt rezolucji Poprawka

(xiii) ponieważ FTA prowadziłaby do 
kontroli celnych i weryfikacji z chwilą 
wprowadzenia towarów na jednolity rynek, 
wpływając na globalne łańcuchy dostaw i 
procesy produkcyjne, należ wzmocnić 
organy celne zarówno pod względem 

(xiii) ponieważ FTA prowadziłaby do 
kontroli celnych i weryfikacji z chwilą 
wprowadzenia towarów na jednolity rynek, 
wpływając na globalne łańcuchy dostaw i 
procesy produkcyjne, należ wzmocnić 
organy celne zarówno pod względem 
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personelu, jak i wyposażenia technicznego, 
aby mogły one sprostać swoim 
dodatkowym zadaniom; procedury 
operacyjne przewidziane w FTA muszą 
mieć na celu zachowanie zasad unijnego 
jednolitego rynku towarów, a także 
zachowanie integralności unii celnej, m.in. 
przez terminowe ustanowienie skutecznego 
porozumienia roboczego między UE a 
Zjednoczonym Królestwem w tej 
dziedzinie; sprawą najwyższej wagi jest 
zagwarantowanie zgodności towarów z 
zasadami jednolitego rynku;

personelu, jak i wyposażenia technicznego, 
aby mogły one sprostać swoim 
dodatkowym zadaniom, a także 
uwzględnić możliwość utworzenia stałego 
biura UE w Irlandii Północnej ds. 
zgodności z przepisami celnymi; procedury 
operacyjne przewidziane w FTA muszą 
mieć na celu zachowanie zasad unijnego 
jednolitego rynku towarów, a także 
zachowanie integralności unii celnej, m.in. 
przez terminowe ustanowienie skutecznego 
porozumienia roboczego między UE a 
Zjednoczonym Królestwem w tej 
dziedzinie; sprawą najwyższej wagi jest 
zagwarantowanie zgodności towarów z 
zasadami jednolitego rynku;

Or. en

Poprawka 231
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Anna Bonfrisco, 
Susanna Ceccardi

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – podpunkt xiii

Projekt rezolucji Poprawka

(xiii) ponieważ FTA prowadziłaby do 
kontroli celnych i weryfikacji z chwilą 
wprowadzenia towarów na jednolity rynek, 
wpływając na globalne łańcuchy dostaw i 
procesy produkcyjne, należ wzmocnić 
organy celne zarówno pod względem 
personelu, jak i wyposażenia technicznego, 
aby mogły one sprostać swoim 
dodatkowym zadaniom; procedury 
operacyjne przewidziane w FTA muszą 
mieć na celu zachowanie zasad unijnego 
jednolitego rynku towarów, a także 
zachowanie integralności unii celnej, m.in. 
przez terminowe ustanowienie skutecznego 
porozumienia roboczego między UE a 
Zjednoczonym Królestwem w tej 
dziedzinie; sprawą najwyższej wagi jest 
zagwarantowanie zgodności towarów z 
zasadami jednolitego rynku;

(xiii) ponieważ FTA prowadziłaby do 
kontroli celnych i weryfikacji z chwilą 
wprowadzenia towarów na jednolity rynek, 
wpływając na globalne łańcuchy dostaw i 
procesy produkcyjne, należy wzmocnić 
organy celne zarówno pod względem 
personelu, jak i wyposażenia technicznego, 
aby mogły one sprostać swoim 
dodatkowym zadaniom; w związku z tym 
państwa członkowskie muszą mieć 
możliwość swobodnego przeprowadzania 
niezbędnych kontroli; procedury 
operacyjne przewidziane w FTA muszą 
mieć na celu zachowanie zasad unijnego 
jednolitego rynku towarów, a także 
zachowanie integralności unii celnej, m.in. 
przez terminowe ustanowienie skutecznego 
porozumienia roboczego między UE a 
Zjednoczonym Królestwem w tej 
dziedzinie; sprawą najwyższej wagi jest 
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zagwarantowanie zgodności towarów z 
zasadami jednolitego rynku;

Or. fr

Poprawka 232
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – podpunkt xiii a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(xiiia) ubolewa, że unijny akt prawny nie 
zawiera ambitnego rozdziału dotyczącego 
handlu i równości płci, czego domagał się 
Parlament Europejski, i przypomina, że 
należy wziąć pod uwagę skutki 
wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z 
UE dla równości płci, w tym poprzez 
zapewnienie UE równych warunków 
działania w zakresie ochrony i 
zwiększania roli kobiet w gospodarce, na 
przykład w odniesieniu do 
środków zwalczających lukę płacową 
między kobietami a mężczyznami;

Or. en

Poprawka 233
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – podpunkt xiii a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(xiiia) wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do podjęcia wszelkich 
niezbędnych przygotowań i środków 
ostrożności w przypadku wygaśnięcia 
umowy o wystąpieniu bez porozumienia w 
sprawie przyszłych stosunków, w 
szczególności stosunków handlowych i 
gospodarczych, które wejdą w życie z 
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dniem 1 stycznia 2021 r., w tym środków 
awaryjnych służących jak największemu 
ograniczeniu szkód dla pracowników i 
przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 234
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – podpunkt xiii b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(xiiib) wzywa Komisję do 
zaproponowania środków mających na 
celu ograniczenie wpływu na partnerów 
handlowych Unii będących krajami 
trzecimi, zwłaszcza na kraje rozwijające 
się, w przypadku braku porozumienia ze 
Zjednoczonym Królestwem, ponieważ 
przywóz ze Zjednoczonego Królestwa 
mógł stanowić znaczną część ich wywozu 
do Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 235
Markus Buchheit, Herve Juvin

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. z ubolewaniem przyjmuje 
stanowisko negocjacyjne Zjednoczonego 
Królestwa zakładające, że odtąd nie będzie 
ono prowadzić z UE szczegółowych 
negocjacji w sprawie równych warunków 
działania; wskazuje, że stanowisko to nie 
odzwierciedla ust. 77 deklaracji 
politycznej podpisanej przez obie strony;

skreśla się

Or. en
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Poprawka 236
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. z ubolewaniem przyjmuje 
stanowisko negocjacyjne Zjednoczonego 
Królestwa zakładające, że odtąd nie będzie 
ono prowadzić z UE szczegółowych 
negocjacji w sprawie równych warunków 
działania; wskazuje, że stanowisko to nie 
odzwierciedla ust. 77 deklaracji politycznej 
podpisanej przez obie strony;

14. z ubolewaniem przyjmuje 
stanowisko negocjacyjne Zjednoczonego 
Królestwa zakładające, że odtąd nie będzie 
ono prowadzić z UE szczegółowych 
negocjacji w sprawie równych warunków 
działania; wskazuje, że stanowisko to nie 
odzwierciedla ust. 77 deklaracji politycznej 
podpisanej przez obie strony; podkreśla, że 
ambitny i kompleksowy rozdział dotyczący 
równych warunków działania, 
podlegający wiążącym i możliwym do 
wyegzekwowania przepisom, jest 
warunkiem koniecznym do wyrażenia 
przez Parlament Europejski zgody na 
zawarcie umowy handlowej ze 
Zjednoczonym Królestwem; głęboko 
ubolewa, że Zjednoczone Królestwo 
sprzeciwia się, by postanowienia dotyczące 
prawa pracy zawarte w przyszłej umowie o 
wolnym handlu podlegały mechanizmowi 
rozstrzygania sporów w ramach umowy, 
ale nie precyzuje, jaki mechanizm 
rozstrzygania sporów miałby zastosowanie 
w tej dziedzinie; przypomina, że dla 
wszystkich elementów umowy muszą być 
dostępne mechanizmy rozstrzygania 
sporów;

Or. en

Poprawka 237
Geert Bourgeois, Anna Fotyga

Projekt rezolucji
Ustęp 14
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Projekt rezolucji Poprawka

14. z ubolewaniem przyjmuje 
stanowisko negocjacyjne Zjednoczonego 
Królestwa zakładające, że odtąd nie będzie 
ono prowadzić z UE szczegółowych 
negocjacji w sprawie równych warunków 
działania; wskazuje, że stanowisko to nie 
odzwierciedla ust. 77 deklaracji politycznej 
podpisanej przez obie strony;

14. z ubolewaniem przyjmuje 
stanowisko negocjacyjne Zjednoczonego 
Królestwa zakładające, że odtąd nie będzie 
ono prowadzić z UE szczegółowych 
negocjacji w sprawie równych warunków 
działania; wskazuje, że stanowisko to nie 
odzwierciedla ust. 77 deklaracji politycznej 
podpisanej przez obie strony, w którym 
stwierdzono, że dokładny charakter 
zobowiązań zapewniających równe 
warunki działania powinien być 
proporcjonalny do zakresu i głębi 
przyszłych stosunków oraz powiązań 
gospodarczych obu stron;

Or. en

Poprawka 238
Danuta Maria Hübner

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. z ubolewaniem przyjmuje 
stanowisko negocjacyjne Zjednoczonego 
Królestwa zakładające, że odtąd nie będzie 
ono prowadzić z UE szczegółowych 
negocjacji w sprawie równych warunków 
działania; wskazuje, że stanowisko to nie 
odzwierciedla ust. 77 deklaracji politycznej 
podpisanej przez obie strony;

14. z ubolewaniem przyjmuje 
stanowisko negocjacyjne Zjednoczonego 
Królestwa zakładające, że odtąd nie będzie 
ono prowadzić z UE szczegółowych 
negocjacji w sprawie równych warunków 
działania; wskazuje, że stanowisko to nie 
odzwierciedla ust. 77 deklaracji politycznej 
podpisanej przez obie strony; w związku z 
tym wzywa rząd Zjednoczonego Królestwa 
do pilnej zmiany jego stanowiska 
negocjacyjnego oraz do konstruktywnego 
zaangażowania się w negocjacje w 
sprawie równych warunków działania;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zauważa, że – z uwagi na bliskość 
geograficzną zjednoczonego Królestwa i 
gospodarczą współzależność z UE – zakres 
i szczegółowość układu w odniesieniu do 
równych warunków działania będą mieć 
decydujące znaczenie dla ogólnej 
rozległości przyszłych stosunków między 
UE a Zjednoczonym Królestwem; uważa 
zatem, że należy zapewnić równe warunki 
działania i chronić standardy UE, aby 
uniknąć równania w dół, z myślą o 
dynamicznym dostosowywaniu; podkreśla 
potrzebę zagwarantowania, że 
Zjednoczone Królestwo nie osiągnie 
nieuzasadnionej przewagi konkurencyjnej 
przez zmniejszenie poziomu ochrony, oraz 
zapobiegania arbitrażowi regulacyjnemu ze 
strony podmiotów rynkowych;

15. zauważa, że – z uwagi na bliskość 
geograficzną zjednoczonego Królestwa i 
gospodarczą współzależność z UE – zakres 
i szczegółowość układu w odniesieniu do 
równych warunków działania będą mieć 
decydujące znaczenie dla ogólnej 
rozległości przyszłych stosunków między 
UE a Zjednoczonym Królestwem; uważa 
zatem, że należy zapewnić równe warunki 
działania i chronić standardy UE, co jest 
warunkiem, aby uniknąć równania w dół, 
przy jednoczesnym przyczynianiu się do 
zrównoważonego rozwoju i walki ze 
zmianą klimatu, z myślą o dynamicznym 
dostosowywaniu; podkreśla potrzebę 
zagwarantowania, że Zjednoczone 
Królestwo nie osiągnie nieuzasadnionej 
przewagi konkurencyjnej przez 
zmniejszenie poziomu ochrony, oraz 
zapobiegania arbitrażowi regulacyjnemu ze 
strony podmiotów rynkowych;

Or. en

Poprawka 240
Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi, Raffaele Fitto, Nicola Procaccini, Raffaele 
Stancanelli, Mazaly Aguilar

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zauważa, że – z uwagi na bliskość 
geograficzną zjednoczonego Królestwa i 
gospodarczą współzależność z UE – zakres 
i szczegółowość układu w odniesieniu do 
równych warunków działania będą mieć 
decydujące znaczenie dla ogólnej 
rozległości przyszłych stosunków między 

15. zauważa, że – z uwagi na bliskość 
geograficzną zjednoczonego Królestwa i 
gospodarczą współzależność z UE – zakres 
i szczegółowość układu w odniesieniu do 
równych warunków działania będą mieć 
decydujące znaczenie dla ogólnej 
rozległości przyszłych stosunków między 
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UE a Zjednoczonym Królestwem; uważa 
zatem, że należy zapewnić równe warunki 
działania i chronić standardy UE, aby 
uniknąć równania w dół, z myślą o 
dynamicznym dostosowywaniu; podkreśla 
potrzebę zagwarantowania, że 
Zjednoczone Królestwo nie osiągnie 
nieuzasadnionej przewagi konkurencyjnej 
przez zmniejszenie poziomu ochrony, oraz 
zapobiegania arbitrażowi regulacyjnemu ze 
strony podmiotów rynkowych;

UE a Zjednoczonym Królestwem; uważa 
zatem, że należy zapewnić równe warunki 
działania i chronić standardy UE, aby 
uniknąć równania w dół, a także środków 
mających nieuzasadniony i 
nieproporcjonalny szkodliwy wpływ na 
przepływy handlowe, z myślą o 
dynamicznym dostosowywaniu; podkreśla 
potrzebę zagwarantowania, że 
Zjednoczone Królestwo nie osiągnie 
nieuzasadnionej przewagi konkurencyjnej 
przez zmniejszenie poziomu ochrony, oraz 
zapobiegania arbitrażowi regulacyjnemu ze 
strony podmiotów rynkowych;

Or. en

Poprawka 241
Arba Kokalari, Jörgen Warborn

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zauważa, że – z uwagi na bliskość 
geograficzną zjednoczonego Królestwa i 
gospodarczą współzależność z UE – zakres 
i szczegółowość układu w odniesieniu do 
równych warunków działania będą mieć 
decydujące znaczenie dla ogólnej 
rozległości przyszłych stosunków między 
UE a Zjednoczonym Królestwem; uważa 
zatem, że należy zapewnić równe warunki 
działania i chronić standardy UE, aby 
uniknąć równania w dół, z myślą o 
dynamicznym dostosowywaniu; podkreśla 
potrzebę zagwarantowania, że 
Zjednoczone Królestwo nie osiągnie 
nieuzasadnionej przewagi konkurencyjnej 
przez zmniejszenie poziomu ochrony, oraz 
zapobiegania arbitrażowi regulacyjnemu ze 
strony podmiotów rynkowych;

15. zauważa, że – z uwagi na bliskość 
geograficzną zjednoczonego Królestwa i 
gospodarczą współzależność z UE – zakres 
i szczegółowość układu w odniesieniu do 
równych warunków działania będą mieć 
decydujące znaczenie dla ogólnej 
rozległości przyszłych stosunków między 
UE a Zjednoczonym Królestwem; uważa 
zatem, że należy zapewnić równe warunki 
działania współmierne do poziomu ambicji 
i liberalizacji umowy oraz chronić 
standardy UE, aby zapewnić zdrową 
konkurencję; podkreśla potrzebę 
zagwarantowania, że Zjednoczone 
Królestwo nie osiągnie nieuzasadnionej 
przewagi konkurencyjnej przez 
zmniejszenie poziomu ochrony, oraz 
zapobiegania arbitrażowi regulacyjnemu ze 
strony podmiotów rynkowych;

Or. en
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Poprawka 242
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zauważa, że – z uwagi na bliskość 
geograficzną zjednoczonego Królestwa i 
gospodarczą współzależność z UE – zakres 
i szczegółowość układu w odniesieniu do 
równych warunków działania będą mieć 
decydujące znaczenie dla ogólnej 
rozległości przyszłych stosunków między 
UE a Zjednoczonym Królestwem; uważa 
zatem, że należy zapewnić równe warunki 
działania i chronić standardy UE, aby 
uniknąć równania w dół, z myślą o 
dynamicznym dostosowywaniu; podkreśla 
potrzebę zagwarantowania, że 
Zjednoczone Królestwo nie osiągnie 
nieuzasadnionej przewagi konkurencyjnej 
przez zmniejszenie poziomu ochrony, oraz 
zapobiegania arbitrażowi regulacyjnemu ze 
strony podmiotów rynkowych;

15. zauważa, że – z uwagi na bliskość 
geograficzną zjednoczonego Królestwa i 
gospodarczą współzależność z UE – zakres 
i szczegółowość układu w odniesieniu do 
równych warunków działania będą mieć 
decydujące znaczenie dla ogólnej 
rozległości przyszłych stosunków między 
UE a Zjednoczonym Królestwem; uważa 
zatem, że należy zapewnić równe warunki 
działania i chronić standardy UE, aby 
uniknąć równania w dół, z myślą o 
dynamicznym dostosowywaniu strategii 
politycznych i prawodawstwa; podkreśla 
potrzebę zagwarantowania, że 
Zjednoczone Królestwo nie osiągnie 
nieuzasadnionej przewagi konkurencyjnej 
przez zmniejszenie poziomu ochrony, oraz 
zapobiegania arbitrażowi regulacyjnemu ze 
strony podmiotów rynkowych;

Or. en

Poprawka 243
Enikő Győri, László Trócsányi

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zauważa, że – z uwagi na bliskość 
geograficzną zjednoczonego Królestwa i 
gospodarczą współzależność z UE – zakres 
i szczegółowość układu w odniesieniu do 
równych warunków działania będą mieć 
decydujące znaczenie dla ogólnej 
rozległości przyszłych stosunków między 
UE a Zjednoczonym Królestwem; uważa 
zatem, że należy zapewnić równe warunki 

15. zauważa, że – z uwagi na bliskość 
geograficzną zjednoczonego Królestwa i 
gospodarczą współzależność z UE – zakres 
i szczegółowość układu w odniesieniu do 
równych warunków działania będą mieć 
decydujące znaczenie dla ogólnej 
rozległości przyszłych stosunków między 
UE a Zjednoczonym Królestwem; uważa 
zatem, że należy zapewnić równe warunki 
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działania i chronić standardy UE, aby 
uniknąć równania w dół, z myślą o 
dynamicznym dostosowywaniu; podkreśla 
potrzebę zagwarantowania, że 
Zjednoczone Królestwo nie osiągnie 
nieuzasadnionej przewagi konkurencyjnej 
przez zmniejszenie poziomu ochrony, oraz 
zapobiegania arbitrażowi regulacyjnemu ze 
strony podmiotów rynkowych;

działania i chronić standardy UE, aby 
uniknąć równania w dół, z myślą o 
dynamicznym dostosowywaniu pomocy 
państwa; podkreśla potrzebę 
zagwarantowania, że Zjednoczone 
Królestwo nie osiągnie nieuzasadnionej 
przewagi konkurencyjnej przez 
zmniejszenie poziomu ochrony, oraz 
zapobiegania arbitrażowi regulacyjnemu ze 
strony podmiotów rynkowych;

Or. en

Poprawka 244
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. ponownie podkreśla, że w celu 
zachowania integralności UE i jej 
jednolitego rynku, praw obywatelskich, 
unii celnej i niepodzielności czterech 
swobód kluczowe znaczenie ma 
zapewnienie, aby poziom kwot i bezcłowy 
dostęp do największego jednolitego rynku 
na świecie w pełni odpowiadał zakresowi 
zbieżności przepisów i zobowiązań 
podjętych w odniesieniu do przestrzegania 
równych warunków działania w celu 
zapewnienia otwartej i uczciwej 
konkurencji, z myślą o dynamicznym 
dostosowywaniu; podkreśla, że wymaga to 
łącznego stosowania przepisów prawa 
materialnego i istotnych środków, w tym 
klauzul o nieobniżaniu poziomu ochrony, 
oraz mechanizmów zapewniających 
skuteczne wdrażanie i egzekwowanie 
przepisów oraz rozstrzyganie sporów;

Or. en

Poprawka 245
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Traian Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 16 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

16. przypomina, że zamierza 
zdecydowanie zapobiegać wszelkiego 
rodzaju dumpingowi w przyszłych 
stosunkach między UE a Zjednoczonym 
Królestwem; uważa, że kluczowym 
wynikiem negocjacji jest zapewnienie 
równych warunków działania za pomocą 
solidnych zobowiązań i możliwych do 
wyegzekwowania przepisów dotyczących:

16. przypomina, że zamierza 
zdecydowanie zapobiegać wszelkiego 
rodzaju dumpingowi w przyszłych 
stosunkach między UE a Zjednoczonym 
Królestwem; uważa, że kluczowym 
wynikiem negocjacji jest zapewnienie 
równych warunków działania za pomocą 
solidnych zobowiązań i możliwych do 
wyegzekwowania, stale dostosowywanych 
do nowych warunków gospodarczych 
przepisów dotyczących:

Or. ro

Poprawka 246
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 16 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

16. przypomina, że zamierza 
zdecydowanie zapobiegać wszelkiego 
rodzaju dumpingowi w przyszłych 
stosunkach między UE a Zjednoczonym 
Królestwem; uważa, że kluczowym 
wynikiem negocjacji jest zapewnienie 
równych warunków działania za pomocą 
solidnych zobowiązań i możliwych do 
wyegzekwowania przepisów dotyczących:

16. przypomina, że zamierza 
zdecydowanie zapobiegać wszelkiego 
rodzaju dumpingowi w przyszłych 
stosunkach między UE a Zjednoczonym 
Królestwem; uważa, że kluczowym 
wynikiem negocjacji jest zapewnienie 
równych warunków działania za pomocą 
solidnych zobowiązań oraz wiążących i 
możliwych do wyegzekwowania przepisów 
dotyczących:

Or. en

Poprawka 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, 
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Bernard Guetta, Katalin Cseh, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj

Projekt rezolucji
Ustęp 16 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

16. przypomina, że zamierza 
zdecydowanie zapobiegać wszelkiego 
rodzaju dumpingowi w przyszłych 
stosunkach między UE a Zjednoczonym 
Królestwem; uważa, że kluczowym 
wynikiem negocjacji jest zapewnienie 
równych warunków działania za pomocą 
solidnych zobowiązań i możliwych do 
wyegzekwowania przepisów dotyczących:

16. przypomina, że zamierza 
zdecydowanie zapobiegać wszelkiego 
rodzaju dumpingowi w przyszłych 
stosunkach między UE a Zjednoczonym 
Królestwem; zwraca uwagę, że 
kluczowym wynikiem negocjacji jest 
zapewnienie równych warunków działania 
za pomocą solidnych zobowiązań i 
możliwych do wyegzekwowania przepisów 
dotyczących:

Or. en

Poprawka 248
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 16 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

16. przypomina, że zamierza 
zdecydowanie zapobiegać wszelkiego 
rodzaju dumpingowi w przyszłych 
stosunkach między UE a Zjednoczonym 
Królestwem; uważa, że kluczowym 
wynikiem negocjacji jest zapewnienie 
równych warunków działania za pomocą 
solidnych zobowiązań i możliwych do 
wyegzekwowania przepisów dotyczących:

16. przypomina, że zamierza 
zdecydowanie zapobiegać wszelkiego 
rodzaju dumpingowi w przyszłych 
stosunkach między UE a Zjednoczonym 
Królestwem; uważa, że kluczowym 
wynikiem negocjacji jest zapewnienie 
równych warunków działania za pomocą 
solidnych i możliwych do 
wyegzekwowania przepisów dotyczących:

Or. en

Poprawka 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
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Projekt rezolucji
Ustęp 16 – podpunkt i

Projekt rezolucji Poprawka

(i) konkurencji i pomocy państwa, 
które powinny zapobiegać nadmiernym 
zakłóceniom w handlu i konkurencji oraz 
zawierać przepisy dotyczące 
przedsiębiorstw będących własnością 
państwa;

(i) konkurencji i pomocy państwa, 
które powinny zapobiegać nadmiernym 
zakłóceniom w handlu i konkurencji oraz 
zawierać przepisy dotyczące 
przedsiębiorstw będących własnością 
państwa; w kontekście pomocy państwa 
ubolewa, że podejście Zjednoczonego 
Królestwa nie odzwierciedla tej samej 
ambicji i obejmuje jedynie dotacje;

Or. en

Poprawka 250
Traian Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 16 – podpunkt i

Projekt rezolucji Poprawka

(i) konkurencji i pomocy państwa, 
które powinny zapobiegać nadmiernym 
zakłóceniom w handlu i konkurencji oraz 
zawierać przepisy dotyczące 
przedsiębiorstw będących własnością 
państwa;

(i) konkurencji i pomocy państwa, 
oraz wszelkich innych ogólnych lub 
sektorowych środków regulacyjnych, które 
powinny zapobiegać nadmiernym 
zakłóceniom w handlu i konkurencji oraz 
zawierać przepisy dotyczące 
przedsiębiorstw będących własnością 
państwa;

Or. ro


