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Poprawka 251
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 16 – podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

(ii) odpowiednich kwestii 
podatkowych, w tym walki z uchylaniem 
się od opodatkowania i unikaniem 
opodatkowania oraz praniem pieniędzy;

(ii) odpowiednich kwestii 
podatkowych, w tym walki z uchylaniem 
się od opodatkowania i unikaniem 
opodatkowania oraz praniem pieniędzy, a 
także usług finansowych;

Or. en

Poprawka 252
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Projekt rezolucji
Ustęp 16 – podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

(ii) odpowiednich kwestii 
podatkowych, w tym walki z uchylaniem 
się od opodatkowania i unikaniem 
opodatkowania oraz praniem pieniędzy;

(ii) odpowiednich kwestii 
podatkowych, w tym walki z uchylaniem 
się od opodatkowania i unikaniem 
opodatkowania oraz praniem pieniędzy, a 
także finansowaniem terroryzmu;

Or. en

Poprawka 253
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 16 – podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

(ii) odpowiednich kwestii (ii) odpowiednich kwestii 
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podatkowych, w tym walki z uchylaniem 
się od opodatkowania i unikaniem 
opodatkowania oraz praniem pieniędzy;

podatkowych, w tym walki z uchylaniem 
się od opodatkowania i unikaniem 
opodatkowania, praniem pieniędzy oraz 
finansowaniem terroryzmu;

Or. en

Poprawka 254
Markus Buchheit, Herve Juvin

Projekt rezolucji
Ustęp 16 – podpunkt iii

Projekt rezolucji Poprawka

(iii) pełnego poszanowania standardów 
społecznych i norm pracy unijnego modelu 
społecznego (w tym równoważnych 
poziomów ochrony i zabezpieczeń przed 
dumpingiem socjalnym) przynajmniej na 
obecnym wysokim poziomie, który 
gwarantują obowiązujące wspólne 
standardy;

(iii) pełnego poszanowania standardów 
społecznych i norm pracy unijnego modelu 
społecznego (w tym równoważnych 
poziomów ochrony i zabezpieczeń przed 
dumpingiem socjalnym) przynajmniej na 
obecnym wysokim poziomie, który 
gwarantują obowiązujące wspólne 
standardy; podkreśla w związku z tym, że 
Zjednoczone Królestwo już spełnia 
powyższe wymogi i zobowiązuje się do ich 
przestrzegania;

Or. en

Poprawka 255
Vladimír Bilčík

Projekt rezolucji
Ustęp 16 – podpunkt iii

Projekt rezolucji Poprawka

(iii) pełnego poszanowania standardów 
społecznych i norm pracy unijnego 
modelu społecznego (w tym 
równoważnych poziomów ochrony i 
zabezpieczeń przed dumpingiem 
socjalnym) przynajmniej na obecnym 
wysokim poziomie, który gwarantują 
obowiązujące wspólne standardy;

(iii) pełnego poszanowania standardów 
społecznych i norm pracy obowiązujących 
w UE (w tym równoważnych poziomów 
ochrony i zabezpieczeń przed dumpingiem 
socjalnym) przynajmniej na obecnym 
wysokim poziomie, który gwarantują 
obowiązujące wspólne standardy;
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Or. en

Poprawka 256
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, Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 16 – podpunkt iv

Projekt rezolucji Poprawka

(iv) norm związanych z ochroną 
środowiska i zmianą klimatu, promowania 
celów zrównoważonego rozwoju ONZ;

(iv) norm związanych z ochroną 
środowiska i zmianą klimatu, promowania 
celów zrównoważonego rozwoju ONZ; 
zobowiązań stron do zawierania umów 
międzynarodowych w celu 
przeciwdziałania zmianie klimatu, w tym 
również umów wdrażających ramowe 
konwencje ONZ w sprawie zmian klimatu 
i porozumienie paryskie; możliwych do 
wyegzekwowania średnioterminowych 
zobowiązań do przeciwdziałania zmianie 
klimatu; wdrożenia przez Zjednoczone 
Królestwo systemu ustalania opłat za 
emisję gazów cieplarnianych o co 
najmniej takim samym zakresie i takiej 
samej skuteczności jak przewidziany w 
unijnym systemie handlu uprawnieniami 
do emisji (ETS) oraz stosowania tych 
samych zasad dotyczących wykorzystania 
jednostek zewnętrznych do końca okresu 
przejściowego;

Or. en

Poprawka 257
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 16 – podpunkt iv

Projekt rezolucji Poprawka
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(iv) norm związanych z ochroną 
środowiska i zmianą klimatu, promowania 
celów zrównoważonego rozwoju ONZ;

(iv) norm związanych z ochroną 
środowiska i zmianą klimatu, w tym w 
dziedzinie zrównoważonego finansowania, 
oraz promowania celów zrównoważonego 
rozwoju ONZ; podkreśla, że powyższe 
normy, a także normy żywnościowe, 
różnorodność biologiczna oraz 
przeciwdziałanie zmianie klimatu to 
kluczowe elementy równych warunków 
działania;

Or. en

Poprawka 258
Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, Miapetra Kumpula-
Natri

Projekt rezolucji
Ustęp 16 – podpunkt iv

Projekt rezolucji Poprawka

(iv) norm związanych z ochroną 
środowiska i zmianą klimatu, promowania 
celów zrównoważonego rozwoju ONZ;

(iv) norm związanych z ochroną 
środowiska i zmianą klimatu, w tym 
zobowiązania do skutecznego dalszego 
wdrażania porozumienia klimatycznego z 
Paryża, a także promowania celów 
zrównoważonego rozwoju ONZ;

Or. en

Poprawka 259
Arba Kokalari, Jörgen Warborn

Projekt rezolucji
Ustęp 16 – podpunkt iv

Projekt rezolucji Poprawka

(iv) norm związanych z ochroną 
środowiska i zmianą klimatu, promowania 
celów zrównoważonego rozwoju ONZ;

(iv) norm związanych z ochroną 
środowiska i zmianą klimatu, w tym 
porozumienia paryskiego, oraz 
promowania celów zrównoważonego 
rozwoju ONZ;

Or. en
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Poprawka 260
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 16 – podpunkt v

Projekt rezolucji Poprawka

(v) wysokiego poziomu ochrony 
konsumentów;

(v) wysokiego poziomu ochrony i 
jakości sanitarnej produktów w sektorze 
spożywczym dla konsumentów;

Or. en

Poprawka 261
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 16 – podpunkt vi a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(via) odpowiedzialnego prowadzenia 
działalności gospodarczej, w tym środków 
mających na celu pełne wdrożenie 
wytycznych ONZ dotyczących biznesu i 
praw człowieka;

Or. en

Poprawka 262
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wskazuje, że przepisy powinny 
uniemożliwić obniżanie norm, a 

17. wskazuje, że przepisy powinny 
uniemożliwić obniżanie norm, a 
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jednocześnie upoważnić obie strony do 
tego, aby z czasem zmieniały 
zobowiązania w celu określenia wyższych 
standardów lub uwzględnienia 
dodatkowych obszarów; podkreśla 
ponadto, że zobowiązania i przepisy 
powinny być możliwe do 
wyegzekwowania za pomocą 
autonomicznych środków tymczasowych, 
solidnego mechanizmu rozstrzygania 
sporów oraz środków zaradczych, z myślą 
o dynamicznym dostosowywaniu;

jednocześnie upoważnić obie strony do 
tego, aby z czasem zmieniały 
zobowiązania w celu określenia wyższych 
standardów lub uwzględnienia 
dodatkowych obszarów; podkreśla, że 
„klauzula zapadkowa” nie jest 
wystarczająca w odniesieniu do przyszłych 
poziomów ochrony, ponieważ nie 
zapewnia równych warunków działania 
ani zachęt do zwiększania ambicji, oraz 
uważa, że jeśli jedna ze stron podniesie 
poziom ochrony w którymkolwiek 
obszarze równych warunków działania, 
druga strona powinna dopilnować, aby jej 
normy i cele zapewniały co najmniej 
równoważny poziom ochrony; podkreśla 
ponadto, że zobowiązania i przepisy 
powinny być możliwe do 
wyegzekwowania za pomocą 
autonomicznych środków tymczasowych, 
solidnego mechanizmu rozstrzygania 
sporów oraz środków zaradczych, z myślą 
o dynamicznym dostosowywaniu;

Or. en

Poprawka 263
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 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wskazuje, że przepisy powinny 
uniemożliwić obniżanie norm, a 
jednocześnie upoważnić obie strony do 
tego, aby z czasem zmieniały 
zobowiązania w celu określenia wyższych 
standardów lub uwzględnienia 
dodatkowych obszarów; podkreśla 
ponadto, że zobowiązania i przepisy 
powinny być możliwe do 
wyegzekwowania za pomocą 

17. wskazuje, że przepisy powinny 
uniemożliwić obniżanie norm, a 
jednocześnie upoważnić obie strony do 
tego, aby z czasem zmieniały 
zobowiązania w celu określenia wyższych 
standardów lub uwzględnienia 
dodatkowych obszarów; podkreśla 
ponadto, że zobowiązania i przepisy 
powinny być możliwe do 
wyegzekwowania za pomocą 
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autonomicznych środków tymczasowych, 
solidnego mechanizmu rozstrzygania 
sporów oraz środków zaradczych, z myślą 
o dynamicznym dostosowywaniu;

autonomicznych środków tymczasowych, 
solidnego mechanizmu rozstrzygania 
sporów oraz środków zaradczych, aby 
zapewnić Unii możliwość przyjmowania 
sankcji jako środka ostatecznego w 
każdym z objętych obszarów, w tym w 
odniesieniu do zrównoważonego rozwoju, 
z myślą o dynamicznym dostosowywaniu;

Or. en

Poprawka 264
Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, Miapetra Kumpula-
Natri

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wskazuje, że przepisy powinny 
uniemożliwić obniżanie norm, a 
jednocześnie upoważnić obie strony do 
tego, aby z czasem zmieniały 
zobowiązania w celu określenia wyższych 
standardów lub uwzględnienia 
dodatkowych obszarów; podkreśla 
ponadto, że zobowiązania i przepisy 
powinny być możliwe do 
wyegzekwowania za pomocą 
autonomicznych środków tymczasowych, 
solidnego mechanizmu rozstrzygania 
sporów oraz środków zaradczych, z myślą 
o dynamicznym dostosowywaniu;

17. wskazuje, że przepisy powinny 
uniemożliwić obniżanie norm, a 
jednocześnie upoważnić obie strony do 
tego, aby z czasem zmieniały 
zobowiązania w celu określenia wyższych 
standardów lub uwzględnienia 
dodatkowych obszarów, przy pełnym 
poszanowaniu zasad proporcjonalności i 
konieczności; podkreśla ponadto, że 
zobowiązania i przepisy powinny być 
możliwe do wyegzekwowania za pomocą 
autonomicznych środków tymczasowych, 
solidnego mechanizmu rozstrzygania 
sporów oraz środków zaradczych, z myślą 
o dynamicznym dostosowywaniu;

Or. en

Poprawka 265
Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi, Raffaele Fitto, Nicola Procaccini, Raffaele 
Stancanelli, Mazaly Aguilar

Projekt rezolucji
Ustęp 17
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Projekt rezolucji Poprawka

17. wskazuje, że przepisy powinny 
uniemożliwić obniżanie norm, a 
jednocześnie upoważnić obie strony do 
tego, aby z czasem zmieniały 
zobowiązania w celu określenia wyższych 
standardów lub uwzględnienia 
dodatkowych obszarów; podkreśla 
ponadto, że zobowiązania i przepisy 
powinny być możliwe do 
wyegzekwowania za pomocą 
autonomicznych środków tymczasowych, 
solidnego mechanizmu rozstrzygania 
sporów oraz środków zaradczych, z myślą 
o dynamicznym dostosowywaniu;

17. wskazuje, że przepisy powinny 
uniemożliwić obniżanie norm, a 
jednocześnie upoważnić obie strony do 
tego, aby z czasem zmieniały 
zobowiązania w celu określenia wyższych 
standardów lub uwzględnienia 
dodatkowych obszarów, przy pełnym 
poszanowaniu zasad proporcjonalności i 
konieczności; podkreśla ponadto, że 
zobowiązania i przepisy powinny być 
możliwe do wyegzekwowania za pomocą 
autonomicznych środków tymczasowych, 
solidnego mechanizmu rozstrzygania 
sporów oraz środków zaradczych, z myślą 
o dynamicznym dostosowywaniu;

Or. en

Poprawka 266
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wskazuje, że przepisy powinny 
uniemożliwić obniżanie norm, a 
jednocześnie upoważnić obie strony do 
tego, aby z czasem zmieniały 
zobowiązania w celu określenia wyższych 
standardów lub uwzględnienia 
dodatkowych obszarów; podkreśla 
ponadto, że zobowiązania i przepisy 
powinny być możliwe do 
wyegzekwowania za pomocą 
autonomicznych środków tymczasowych, 
solidnego mechanizmu rozstrzygania 
sporów oraz środków zaradczych, z myślą 
o dynamicznym dostosowywaniu;

17. wskazuje, że przepisy powinny 
uniemożliwić obniżanie norm, a 
jednocześnie upoważnić obie strony do 
tego, aby z czasem zmieniały 
zobowiązania w celu określenia wyższych 
standardów lub uwzględnienia 
dodatkowych obszarów; podkreśla 
ponadto, że zobowiązania i przepisy 
powinny być możliwe do 
wyegzekwowania za pomocą 
autonomicznych środków tymczasowych, 
solidnego mechanizmu rozstrzygania 
sporów, środków zaradczych oraz 
ewentualnych sankcji, z myślą o 
dynamicznym dostosowywaniu;

Or. en
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Poprawka 267
Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, Miapetra Kumpula-
Natri

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. podkreśla potrzebę ustanowienia 
odpowiednich środków kontroli ryzyka w 
celu zapobiegania wszelkim nadużyciom 
lub obchodzeniu przepisów w odniesieniu 
do przywozu do UE towarów objętych 
środkami ochrony handlu, w tym w 
ramach wdrażania protokołu w sprawie 
Irlandii i Irlandii Północnej;

Or. en

Poprawka 268
Marek Belka

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wyraża zdecydowane przekonanie, 
że Zjednoczone Królestwo powinno 
przestrzegać ewoluujących standardów w 
zakresie opodatkowania i przepisów 
dotyczących przeciwdziałania praniu 
pieniędzy w ramach wspólnotowego 
dorobku prawnego, w tym również w 
odniesieniu do przejrzystości podatkowej, 
wymiany informacji w sprawach 
podatkowych i środków 
przeciwdziałających unikaniu 
opodatkowania, a także powinno zająć się 
sytuacją swoich terytoriów zamorskich, 
stref suwerennych i terytoriów zależnych 
oraz kwestią nieprzestrzegania przez nie 
kryteriów dobrego zarządzania i wymogów 
przejrzystości;

18. wyraża zdecydowane przekonanie, 
że Zjednoczone Królestwo powinno 
przestrzegać ewoluujących standardów w 
zakresie opodatkowania i przepisów 
dotyczących przeciwdziałania praniu 
pieniędzy w ramach wspólnotowego 
dorobku prawnego oraz na całym świecie, 
w tym również w odniesieniu do 
przejrzystości podatkowej, wymiany 
informacji w sprawach podatkowych i 
środków przeciwdziałających unikaniu 
opodatkowania, tak aby zagwarantować 
owocną i opartą na wzajemnym zaufaniu 
współpracę, a także powinno zająć się 
sytuacją swoich terytoriów zamorskich, 
stref suwerennych i terytoriów zależnych 
oraz kwestią nieprzestrzegania przez nie 
kryteriów dobrego zarządzania i wymogów 
przejrzystości; w związku z tym 
przypomina o istnieniu unijnego wykazu 
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państw trzecich mających strategiczne 
braki w ramach prawnych dotyczących 
przeciwdziałania praniu pieniędzy i 
finansowaniu terroryzmu, a także 
unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych 
współpracy do celów podatkowych;

Or. en

Poprawka 269
Nacho Sánchez Amor, Inma Rodríguez-Piñero, Javi López, Javier Moreno Sánchez

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wyraża zdecydowane przekonanie, 
że Zjednoczone Królestwo powinno 
przestrzegać ewoluujących standardów w 
zakresie opodatkowania i przepisów 
dotyczących przeciwdziałania praniu 
pieniędzy w ramach wspólnotowego 
dorobku prawnego, w tym również w 
odniesieniu do przejrzystości podatkowej, 
wymiany informacji w sprawach 
podatkowych i środków 
przeciwdziałających unikaniu 
opodatkowania, a także powinno zająć się 
sytuacją swoich terytoriów zamorskich, 
stref suwerennych i terytoriów zależnych 
oraz kwestią nieprzestrzegania przez nie 
kryteriów dobrego zarządzania i wymogów 
przejrzystości;

18. wyraża zdecydowane przekonanie, 
że Zjednoczone Królestwo powinno 
przestrzegać ewoluujących standardów w 
zakresie opodatkowania i przepisów 
dotyczących przeciwdziałania praniu 
pieniędzy w ramach wspólnotowego 
dorobku prawnego, w tym również w 
odniesieniu do przejrzystości podatkowej, 
wymiany informacji w sprawach 
podatkowych i środków 
przeciwdziałających unikaniu 
opodatkowania, a także powinno zająć się 
sytuacją swoich terytoriów zamorskich, 
stref suwerennych i terytoriów zależnych 
oraz kwestią nieprzestrzegania przez nie 
kryteriów dobrego zarządzania i wymogów 
przejrzystości; w odniesieniu do 
terytorium Gibraltaru przypomina o 
wytycznych negocjacyjnych i przepisach 
zawartych w projekcie aktu legislacyjnego 
UE;

Or. en

Poprawka 270
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 18
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Projekt rezolucji Poprawka

18. wyraża zdecydowane przekonanie, 
że Zjednoczone Królestwo powinno 
przestrzegać ewoluujących standardów w 
zakresie opodatkowania i przepisów 
dotyczących przeciwdziałania praniu 
pieniędzy w ramach wspólnotowego 
dorobku prawnego, w tym również w 
odniesieniu do przejrzystości podatkowej, 
wymiany informacji w sprawach 
podatkowych i środków 
przeciwdziałających unikaniu 
opodatkowania, a także powinno zająć się 
sytuacją swoich terytoriów zamorskich, 
stref suwerennych i terytoriów zależnych 
oraz kwestią nieprzestrzegania przez nie 
kryteriów dobrego zarządzania i wymogów 
przejrzystości;

18. wyraża zdecydowane przekonanie, 
że Zjednoczone Królestwo powinno 
przestrzegać ewoluujących standardów w 
zakresie opodatkowania i przepisów 
dotyczących przeciwdziałania praniu 
pieniędzy w ramach wspólnotowego 
dorobku prawnego, w tym również w 
odniesieniu do przejrzystości podatkowej, 
wymiany informacji w sprawach 
podatkowych i środków 
przeciwdziałających unikaniu 
opodatkowania, a także powinno zająć się 
sytuacją swoich terytoriów zamorskich, 
stref suwerennych i terytoriów zależnych 
oraz kwestią nieprzestrzegania przez nie 
kryteriów dobrego zarządzania i wymogów 
przejrzystości; w odniesieniu do 
terytorium Gibraltaru przypomina o 
wytycznych negocjacyjnych i przepisach 
zawartych w projekcie aktu legislacyjnego 
Unii;

Or. en

Poprawka 271
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 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wyraża zdecydowane przekonanie, 
że Zjednoczone Królestwo powinno 
przestrzegać ewoluujących standardów w 
zakresie opodatkowania i przepisów 
dotyczących przeciwdziałania praniu 
pieniędzy w ramach wspólnotowego 
dorobku prawnego, w tym również w 
odniesieniu do przejrzystości podatkowej, 
wymiany informacji w sprawach 

18. wyraża zdecydowane przekonanie, 
że Zjednoczone Królestwo powinno 
przestrzegać ewoluujących standardów w 
zakresie opodatkowania oraz przepisów 
dotyczących przeciwdziałania praniu 
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w 
ramach wspólnotowego dorobku 
prawnego, w tym również w odniesieniu 
do przejrzystości podatkowej, wymiany 
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podatkowych i środków 
przeciwdziałających unikaniu 
opodatkowania, a także powinno zająć się 
sytuacją swoich terytoriów zamorskich, 
stref suwerennych i terytoriów zależnych 
oraz kwestią nieprzestrzegania przez nie 
kryteriów dobrego zarządzania i wymogów 
przejrzystości;

informacji w sprawach podatkowych i 
środków przeciwdziałających unikaniu 
opodatkowania, a także powinno zająć się 
sytuacją swoich terytoriów zamorskich, 
stref suwerennych i terytoriów zależnych 
oraz kwestią nieprzestrzegania przez nie 
kryteriów dobrego zarządzania i wymogów 
przejrzystości;

Or. en

Poprawka 272
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wyraża zdecydowane przekonanie, 
że Zjednoczone Królestwo powinno 
przestrzegać ewoluujących standardów w 
zakresie opodatkowania i przepisów 
dotyczących przeciwdziałania praniu 
pieniędzy w ramach wspólnotowego 
dorobku prawnego, w tym również w 
odniesieniu do przejrzystości podatkowej, 
wymiany informacji w sprawach 
podatkowych i środków 
przeciwdziałających unikaniu 
opodatkowania, a także powinno zająć się 
sytuacją swoich terytoriów zamorskich, 
stref suwerennych i terytoriów zależnych 
oraz kwestią nieprzestrzegania przez nie 
kryteriów dobrego zarządzania i wymogów 
przejrzystości;

18. wyraża zdecydowane przekonanie, 
że Zjednoczone Królestwo powinno 
przestrzegać ewoluujących standardów w 
zakresie opodatkowania oraz przepisów 
dotyczących przeciwdziałania praniu 
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w 
ramach wspólnotowego dorobku 
prawnego, w tym również w odniesieniu 
do przejrzystości podatkowej, wymiany 
informacji w sprawach podatkowych i 
środków przeciwdziałających unikaniu 
opodatkowania, a także powinno zająć się 
sytuacją swoich terytoriów zamorskich, 
stref suwerennych i terytoriów zależnych 
oraz kwestią nieprzestrzegania przez nie 
kryteriów dobrego zarządzania i wymogów 
przejrzystości;

Or. en

Poprawka 273
Javier Nart, Nathalie Loiseau, Jérémy Decerle, Liesje Schreinemacher, Hilde Vautmans, 
Marie-Pierre Vedrenne

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

18a. podkreśla, że zgodnie z piątą 
dyrektywą w sprawie przeciwdziałania 
praniu pieniędzy (dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2015/849) 
oraz zaleceniem Parlamentu 
Europejskiego dla Rady, Komisji oraz 
wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej 
przedstawiciel Unii do spraw 
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w 
sprawie odcięcia dżihadystów od źródeł 
dochodu oraz walki z finansowaniem 
terroryzmu 2017/2203 z dnia 26 lutego 
2018 r. Zjednoczone Królestwo w pełni 
wdroży przepisy podatkowe dotyczące 
przeciwdziałania praniu pieniędzy i 
finansowaniu terroryzmu zawarte w tej 
dyrektywie, a także ich późniejsze zmiany i 
udoskonalenia, w szczególności w 
obszarach transparentności podatkowej, 
wymiany informacji i środków mających 
na celu zwalczanie uchylania się od 
opodatkowania, a także wdroży i 
wyegzekwuje takie przepisy na swoich 
terytoriach zamorskich, w strefach 
suwerennych, na terytoriach zależnych 
Korony Brytyjskiej oraz na terytoriach 
pod jej zwierzchnictwem lub jurysdykcją;
ponadto w celu zwalczania prania 
pieniędzy i finansowania terroryzmu 
Zjednoczone Królestwo powinno 
wymieniać informacje z jednostkami 
wywiadu Unii i państw członkowskich, 
aby umożliwić identyfikację właścicieli 
waluty wirtualnej oraz przelewów i 
płatności powierniczych, a także określić 
pochodzenie i odbiorców przelewów w 
systemie hawala lub w podobnych 
systemach, włączając je do standardów 
przejrzystości wymaganych do celów 
sprawiedliwego opodatkowania;

Or. en

Poprawka 274
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
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w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. przypomina o potrzebie utrzymania 
wysokich standardów i równych warunków 
działania w dziedzinie produktów 
leczniczych, wyrobów medycznych, 
bezpieczeństwa żywności i etykietowania 
oraz polityki i norm weterynaryjnych, 
fitosanitarnych i ochrony środowiska;

19. przypomina o potrzebie utrzymania 
wysokich standardów i równych warunków 
działania w dziedzinie produktów 
leczniczych, wyrobów medycznych, 
bezpieczeństwa żywności i etykietowania 
oraz polityki i norm weterynaryjnych, 
fitosanitarnych i ochrony środowiska; w 
szczególności podkreśla, że ważne jest, aby 
Zjednoczone Królestwo nadal 
dynamicznie dostosowywało swoje 
prawodawstwo w dziedzinie produktów 
farmaceutycznych, wyrobów medycznych, 
bezpieczeństwa chemikaliów, w tym 
substancji zaburzających funkcjonowanie 
układu hormonalnego, oraz REACH, w 
celu zapewnienia brytyjskim 
przedsiębiorstwom dalszego dostępu do 
jednolitego rynku;

Or. en

Poprawka 275
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. przypomina o potrzebie utrzymania 
wysokich standardów i równych warunków 
działania w dziedzinie produktów 
leczniczych, wyrobów medycznych, 
bezpieczeństwa żywności i etykietowania 
oraz polityki i norm weterynaryjnych, 
fitosanitarnych i ochrony środowiska;

19. przypomina o potrzebie utrzymania 
wysokich standardów, przejrzystej 
identyfikowalności i równych warunków 
działania w dziedzinie produktów 
leczniczych, wyrobów medycznych, 
bezpieczeństwa żywności i etykietowania 
oraz polityki i norm weterynaryjnych, 
fitosanitarnych i ochrony środowiska;

Or. en
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Poprawka 276
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 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. przypomina o potrzebie utrzymania 
wysokich standardów i równych warunków 
działania w dziedzinie produktów 
leczniczych, wyrobów medycznych, 
bezpieczeństwa żywności i etykietowania 
oraz polityki i norm weterynaryjnych, 
fitosanitarnych i ochrony środowiska;

19. przypomina o potrzebie utrzymania 
wysokich standardów i równych warunków 
działania w dziedzinie produktów 
leczniczych, wyrobów medycznych, 
bezpieczeństwa żywności i etykietowania, 
dobrostanu zwierząt oraz polityki i norm 
weterynaryjnych, fitosanitarnych i ochrony 
środowiska;

Or. en

Poprawka 277
Maria Arena, Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. jest głęboko przekonany, że 
zobowiązania i przepisy gwarantujące 
równe warunki działania w dziedzinie 
środowiska, praw człowieka i 
zrównoważonego rozwoju muszą stać się 
możliwe do wyegzekwowania poprzez 
włączenie rozdziału dotyczącego handlu i 
zrównoważonego rozwoju, będącego 
częścią przyszłej umowy o wolnym handlu 
między UE a Zjednoczonym Królestwem, 
do mechanizmu rozstrzygania sporów 
między państwami;

Or. en

Poprawka 278
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Jytte Guteland

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. podkreśla, że w rozdziale umowy 
zatytułowanym „Równe warunki działania 
i zrównoważony rozwój” należy utrzymać 
walkę ze zmianą klimatu zgodnie z celem 
porozumienia paryskiego, zakładającym 
ograniczenie wzrostu temperatury do 
1,5°C;

Or. en

Poprawka 279
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 12 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12c. podkreśla, że obie strony powinny 
podnieść swoje cele na 2030 r., tak aby 
móc spełnić podjęte zobowiązania do 
dekarbonizacji do 2050 r.; uważa, że 
Zjednoczone Królestwo powinno w pełni 
dostosować się do obecnych i przyszłych 
ram polityki klimatycznej UE, w tym do 
zmienionych celów na rok 2030 i 2040 
oraz ścieżek osiągnięcia neutralności 
klimatycznej do 2050 r., a także 
zobowiązań podjętych na mocy 
porozumienia paryskiego;

Or. en

Poprawka 280
Maria Arena, Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 19 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

19b. wzywa Komisję do dopilnowania, 
by istniejące i przyszłe zasady oraz 
narzędzia w ramach polityki społecznej, 
środowiskowej i klimatycznej UE (np. 
środki antydumpingowe, europejska 
polityka przemysłowa, obowiązkowe 
przepisy dotyczące należytej staranności, 
unijna systematyka zrównoważonego 
rozwoju, zasada „nie czyń poważnych 
szkód”, mechanizm dostosowywania cen 
na granicach z uwzględnieniem emisji 
CO2, ujawnianie informacji związanych 
ze zrównoważonym rozwojem w sektorze 
usług finansowych) nie mogły zostać 
prawnie podważone w umowie o wolnym 
handlu między UE a Zjednoczonym 
Królestwem ani w przyszłych umowach 
handlowych;

Or. en

Poprawka 281
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 28 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28b. z zadowoleniem przyjmuje stałe 
zobowiązanie Zjednoczonego Królestwa 
do zwalczania zmiany klimatu z pełnym 
poszanowaniem celów porozumienia 
paryskiego; podkreśla znaczenie 
współpracy między Zjednoczonym 
Królestwem a UE w celu wzmocnienia i 
wdrożenia tych zobowiązań; ponownie 
podkreśla, że ambitne cele polityki 
klimatycznej i środowiskowej znajdują się 
pod presją na całym świecie, i wzywa 
Zjednoczone Królestwo oraz UE do 
współpracy na rzecz realizacji tych 
globalnych zobowiązań; uważa, że taka 
korzystna dla obu stron współpraca musi 
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być systematyczna i stała oraz musi 
stanowić element wspomnianych ram 
polityki zagranicznej;

Or. en

Poprawka 282
Jytte Guteland

Projekt rezolucji
Ustęp 31 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

31a. zwraca uwagę na potrzebę stałej 
współpracy między UE a Zjednoczonym 
Królestwem w dziedzinie dyplomacji 
klimatycznej; uznaje za ważne, aby UE i 
Zjednoczone Królestwo w dalszym ciągu 
angażowały się we współpracę w zakresie 
globalnych działań klimatycznych; 
podkreśla, że zmiana klimatu może często 
prowadzić do powstania nowych lub 
pogłębienia istniejących konfliktów, 
nierówności i niestabilności ze względu na 
niedobór zasobów, brak możliwości 
gospodarczych, utratę ziemi w wyniku 
podnoszenia się poziomu mórz lub 
przedłużających się susz, niestabilną 
strukturę zarządzania, niedobory wody i 
żywności oraz pogorszenie warunków 
życia;

Or. en

Poprawka 283
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. uznaje, że równouprawnienie płci 
jest warunkiem wstępnym skutecznego 
zarządzania wyzwaniami klimatycznymi; 
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przypomina, że znaczący i równy udział 
kobiet w organach decyzyjnych oraz w 
polityce i działaniach dotyczących klimatu 
na szczeblu unijnym, krajowym i 
lokalnym ma zasadnicze znaczenie dla 
osiągnięcia długoterminowych celów 
klimatycznych w ramach przyszłego 
porozumienia między Zjednoczonym 
Królestwem a UE;

Or. en

Poprawka 284
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 24 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24b. wzywa Unię Europejską do 
zbadania wpływu w aspekcie płci na 
przyszłą umowę handlową między 
Zjednoczonym Królestwem a UE; wzywa 
do wprowadzenia skutecznych klauzul i 
mechanizmów sankcji w celu osiągnięcia 
równości płci oraz zagwarantowania praw 
i wzmocnienia pozycji kobiet; wzywa do 
promowania w tych umowach zasad 
wynikających z uznanych na szczeblu 
międzynarodowym norm, umów 
międzynarodowych i konwencji ONZ, 
zwłaszcza konwencji stambulskiej, oraz 
zobowiązań dotyczących praw kobiet i 
dziewcząt, równości płci, uwzględniania 
aspektu płci i wzmocnienia pozycji kobiet 
zgodnie z deklaracją pekińską i pekińską 
platformą działania, celami 
zrównoważonego rozwoju, Konwencją w 
sprawie likwidacji wszelkich form 
dyskryminacji kobiet i podstawowymi 
konwencjami MOP; wzywa UE i 
Zjednoczone Królestwo do uwzględnienia 
wpływu polityki handlowej i przyszłej 
umowy między Zjednoczonym Królestwem 
a UE na kwestie płci w ocenach skutków 
ex ante i ex post oraz do zadbania o to, by 
ta umowa handlowa nie pogłębiała 
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istniejących nierówności ani nie tworzyła 
nowych;

Or. en

Poprawka 285
Traian Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Przepływ osób:
podkreśla, że należy przewidzieć rozdział 
dotyczący przepływu osób w oparciu o 
zasady wzajemności, niedyskryminacji 
między państwami członkowskimi i 
równego traktowania wszystkich obywateli 
Unii oraz w celu zapewnienia koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego; 
pobyty krótkoterminowe powinny odbywać 
się na podstawie systemu bezwizowego i 
należy przewidzieć wzajemnie korzystne 
warunki długoterminowych pobytów 
studentów, badaczy naukowych i 
młodzieży;

Or. ro

Poprawka 286
Vladimír Bilčík

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

apeluje o pełne poszanowanie i wdrożenie 
praw obywateli gwarantowanych na 
podstawie umowy o wystąpieniu zarówno 
w stosunku do obywateli UE, jak i 
Zjednoczonego Królestwa oraz ich rodzin; 
apeluje o wprowadzenie ambitnego 
programu mobilności obywateli; 
podkreśla, że uzgodnienia dotyczące 
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mobilności muszą być niedyskryminacyjne 
i opierać się w pełni na zasadzie 
wzajemności;

Or. en

Poprawka 287
Jytte Guteland

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

podkreśla, że pandemia i epidemia 
wymagają większej współpracy w skali 
światowej; wzywa zatem zarówno UE, jak 
i Zjednoczone Królestwo do utrzymania 
ścisłej współpracy w przyszłości w zakresie 
opracowywania leków i szczepionek do 
zwalczania COVID-19, a także współpracy 
w zakresie zarządzania kryzysowego i 
kontroli chorób;

Or. en

Poprawka 288
Nathalie Loiseau, Arnaud Danjean, Petras Auštrevičius, Sven Mikser, David McAllister, 
Witold Jan Waszczykowski

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. ubolewa nad faktem, że w celach 
negocjacyjnych Zjednoczonego Królestwa 
opublikowanych 27 lutego stwierdzono, iż 
polityka zagraniczna zostanie określona w 
ramach szerszego, przyjaznego dialogu i 
współpracy między Zjednoczonym 
Królestwem a UE;

20. odnotowuje fakt, że w celach 
negocjacyjnych Zjednoczonego Królestwa 
opublikowanych 27 lutego stwierdzono, iż 
polityka zagraniczna zostanie określona 
jedynie w ramach szerszego, przyjaznego 
dialogu i współpracy między 
Zjednoczonym Królestwem a UE; 
odnotowuje, że Zjednoczone Królestwo nie 
wykazuje żadnych ambicji w zakresie 
stosunków z UE w obszarze polityki 
zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony, 
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ponieważ dziedziny te nie zostały wyraźnie 
objęte mandatem Zjednoczonego 
Królestwa, przez co nie należą do 
zagadnień poruszanych podczas 
negocjacji dotyczących przyszłych 
stosunków;

Or. en

Poprawka 289
Nacho Sánchez Amor, Inma Rodríguez-Piñero, Javi López, Javier Moreno Sánchez

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. ubolewa nad faktem, że w celach 
negocjacyjnych Zjednoczonego Królestwa 
opublikowanych 27 lutego stwierdzono, iż 
polityka zagraniczna zostanie określona w 
ramach szerszego, przyjaznego dialogu i 
współpracy między Zjednoczonym 
Królestwem a UE;

20. ubolewa nad faktem, że w celach 
negocjacyjnych Zjednoczonego Królestwa 
opublikowanych 27 lutego stwierdzono, iż 
polityka zagraniczna zostanie określona w 
ramach szerszego, przyjaznego dialogu i 
współpracy między Zjednoczonym 
Królestwem a UE, degradując ten 
kluczowy obszar do niesformalizowanych 
stosunków, które zostaną uzgodnione na 
późniejszym etapie;

Or. en

Poprawka 290
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Anna Bonfrisco, 
Susanna Ceccardi

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. ubolewa nad faktem, że w celach 
negocjacyjnych Zjednoczonego Królestwa 
opublikowanych 27 lutego stwierdzono, iż 
polityka zagraniczna zostanie określona w 
ramach szerszego, przyjaznego dialogu i 
współpracy między Zjednoczonym 
Królestwem a UE;

20. odnotowuje fakt, że w celach 
negocjacyjnych Zjednoczonego Królestwa 
opublikowanych 27 lutego stwierdzono, iż 
polityka zagraniczna zostanie określona w 
ramach szerszego, przyjaznego dialogu i 
współpracy między Zjednoczonym 
Królestwem a UE;
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Or. fr

Poprawka 291
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. ubolewa nad faktem, że w celach 
negocjacyjnych Zjednoczonego Królestwa 
opublikowanych 27 lutego stwierdzono, iż 
polityka zagraniczna zostanie określona w 
ramach szerszego, przyjaznego dialogu i 
współpracy między Zjednoczonym 
Królestwem a UE;

20. ubolewa nad faktem, że w celach 
negocjacyjnych Zjednoczonego Królestwa 
opublikowanych 27 lutego stwierdzono, iż 
polityka zagraniczna zostanie określona 
jedynie w ramach szerszego, przyjaznego 
dialogu i współpracy między 
Zjednoczonym Królestwem a UE;

Or. en

Poprawka 292
Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Lukas Mandl, David McAllister, Witold Jan 
Waszczykowski

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. podkreśla fakt, że pandemia 
COVID-19 uzmysłowiła znaczenie 
zdolności i zasobów wojskowych, przy 
czym europejskie siły zbrojne odgrywają 
kluczową rolę we wspieraniu cywilnych 
wysiłków na rzecz zwalczania pandemii, 
wypełniając jednocześnie swoje 
podstawowe misje; podkreśla, że 
pandemia ta ukazała znaczenie 
strategicznej autonomii UE i europejskiej 
współpracy obronnej dla ochrony 
ludności europejskiej w sytuacjach 
kryzysowych oraz dla zwiększenia 
odporności państw członkowskich; uważa, 
że należy wprowadzić mechanizmy 
umożliwiające szybką współpracę między 
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Unią a Zjednoczonym Królestwem w 
obliczu przyszłych kryzysów o podobnym 
charakterze i skali; jest zdania, że 
wyciągając wnioski z pandemii COVID-
19, europejskie wojskowe służby medyczne 
powinny stworzyć sieć wymiany 
informacji i wsparcia w celu krzewienia 
kompleksowej europejskiej odporności w 
czasach zagrożenia i kryzysu; uważa, że 
udział Zjednoczonego Królestwa w każdej 
takiej przyszłej europejskiej wojskowej 
sieci medycznej byłby korzystny dla obu 
stron;

Or. en

Poprawka 293
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 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. przypomina, że jest to sprzeczne z 
postanowieniami deklaracji politycznej, 
która zawiera część poświęconą w 
szczególności przyszłemu partnerstwu 
między UE a Zjednoczonym Królestwem 
w dziedzinie bezpieczeństwa i na którą 
Zjednoczone Królestwo wyraziło zgodę;

21. przypomina, że jest to sprzeczne z 
postanowieniami deklaracji politycznej, 
która przewiduje ambitne, szerokie, 
głębokie i elastyczne partnerstwo w 
dziedzinie polityki zagranicznej, 
bezpieczeństwa i obrony oraz zawiera 
część poświęconą w szczególności 
przyszłemu partnerstwu między UE a 
Zjednoczonym Królestwem w dziedzinie 
bezpieczeństwa i na którą Zjednoczone 
Królestwo wyraziło zgodę;

Or. en

Poprawka 294
Anna Fotyga, Geert Bourgeois, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Raffaele Fitto, 
Hermann Tertsch
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Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. przypomina, że jest to sprzeczne z 
postanowieniami deklaracji politycznej, 
która zawiera część poświęconą w 
szczególności przyszłemu partnerstwu 
między UE a Zjednoczonym Królestwem 
w dziedzinie bezpieczeństwa i na którą 
Zjednoczone Królestwo wyraziło zgodę;

21. przypomina, że jest to sprzeczne z 
postanowieniami deklaracji politycznej, 
która wzywa do ustanowienia w 
przyszłości szeroko zakrojonego, 
kompleksowego i wyważonego 
partnerstwa między UE a Zjednoczonym 
Królestwem w dziedzinie bezpieczeństwa i 
na którą Zjednoczone Królestwo wyraziło 
zgodę;

Or. en

Poprawka 295
Vladimír Bilčík

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. przypomina, że jest to sprzeczne z 
postanowieniami deklaracji politycznej, 
która zawiera część poświęconą w 
szczególności przyszłemu partnerstwu 
między UE a Zjednoczonym Królestwem 
w dziedzinie bezpieczeństwa i na którą 
Zjednoczone Królestwo wyraziło zgodę;

21. ubolewa, że jest to sprzeczne z 
postanowieniami deklaracji politycznej, 
która zawiera część poświęconą w 
szczególności przyszłemu partnerstwu 
między UE a Zjednoczonym Królestwem 
w dziedzinie bezpieczeństwa i na którą 
Zjednoczone Królestwo wyraziło zgodę;

Or. en

Poprawka 296
Anna Fotyga, Geert Bourgeois, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Charlie Weimers, 
Raffaele Fitto

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. przypomina o znaczeniu zasobów 
wojskowych, wywiadowczych i 
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dyplomatycznych Zjednoczonego 
Królestwa oraz o jego zaangażowaniu na 
rzecz bezpieczeństwa europejskiego; 
mając na uwadze międzynarodowy pokój i 
stabilność, bezpieczeństwo Europy oraz 
bezpieczeństwo jej obywateli, wzywa 
Zjednoczone Królestwo oraz UE i jej 
państwa członkowskie do utrzymania 
silnych i bliskich stosunków, w tym za 
pośrednictwem NATO, w zakresie 
bezpieczeństwa i obrony, w celu zajęcia się 
kwestiami będącymi przedmiotem 
wspólnego zainteresowania;

Or. en

Poprawka 297
Nathalie Loiseau, Arnaud Danjean, Petras Auštrevičius, Sven Mikser, Lukas Mandl, 
David McAllister

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. przypomina stanowisko UE, 
zgodnie z którym polityka zagraniczna, 
bezpieczeństwo i obrona powinny stanowić 
część kompleksowej umowy regulującej 
przyszłe stosunki UE ze Zjednoczonym 
Królestwem;

22. przypomina stanowisko UE, 
zgodnie z którym polityka zagraniczna, 
bezpieczeństwo i obrona powinny stanowić 
część kompleksowej umowy regulującej 
przyszłe stosunki UE ze Zjednoczonym 
Królestwem; podkreśla znaczenie ochrony 
autonomii decyzyjnej UE jako ogólnej 
zasady o szczególnej wartości w dziedzinie 
bezpieczeństwa i obrony;

Or. en

Poprawka 298
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. przypomina stanowisko UE, 22. przypomina stanowisko UE, 
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zgodnie z którym polityka zagraniczna, 
bezpieczeństwo i obrona powinny stanowić 
część kompleksowej umowy regulującej 
przyszłe stosunki UE ze Zjednoczonym 
Królestwem;

zgodnie z którym polityka zagraniczna, 
bezpieczeństwo i obrona powinny stanowić 
część kompleksowej umowy regulującej 
przyszłe stosunki UE ze Zjednoczonym 
Królestwem, ponieważ zarówno UE, jak i 
Zjednoczone Królestwo mają takie samo 
otoczenie strategiczne i borykają się z 
takimi samymi zagrożeniami dla ich 
pokoju i bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 299
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. ubolewa nad faktem, że 
Zjednoczone Królestwo nie wykazuje 
żadnych ambicji w zakresie stosunków z 
UE w obszarze polityki zagranicznej, 
bezpieczeństwa i obrony ani że dziedziny 
te nie zostały wyraźnie objęte mandatem 
Zjednoczonego Królestwa, przez co nie 
należą do zagadnień poruszanych przez 11 
zespołów negocjacyjnych;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 300
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. ubolewa nad faktem, że 
Zjednoczone Królestwo nie wykazuje 
żadnych ambicji w zakresie stosunków z 
UE w obszarze polityki zagranicznej, 
bezpieczeństwa i obrony ani że dziedziny 
te nie zostały wyraźnie objęte mandatem 

23. ubolewa nad faktem, że 
Zjednoczone Królestwo nie wykazuje 
żadnych ambicji w zakresie stosunków z 
UE w obszarze polityki zagranicznej, 
bezpieczeństwa i obrony ani że dziedziny 
te nie zostały wyraźnie objęte mandatem 
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Zjednoczonego Królestwa, przez co nie 
należą do zagadnień poruszanych przez 11 
zespołów negocjacyjnych;

Zjednoczonego Królestwa, przez co nie 
należą do zagadnień poruszanych przez 11 
zespołów negocjacyjnych; podkreśla, że w 
świecie ciągłej niestabilności brak 
współpracy między UE a Zjednoczonym 
Królestwem oznaczałby wzrost zagrożeń 
dla bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 301
Urmas Paet

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. ubolewa nad faktem, że 
Zjednoczone Królestwo nie wykazuje 
żadnych ambicji w zakresie stosunków z 
UE w obszarze polityki zagranicznej, 
bezpieczeństwa i obrony ani że dziedziny 
te nie zostały wyraźnie objęte mandatem 
Zjednoczonego Królestwa, przez co nie 
należą do zagadnień poruszanych przez 11 
zespołów negocjacyjnych;

23. ubolewa nad faktem, że 
Zjednoczone Królestwo nie wykazuje 
żadnych ambicji w zakresie stosunków z 
UE w obszarze polityki zagranicznej, 
bezpieczeństwa i obrony ani że dziedziny 
te nie zostały wyraźnie objęte mandatem 
Zjednoczonego Królestwa, przez co nie 
należą do zagadnień poruszanych przez 11 
zespołów negocjacyjnych; podkreśla, że 
współpraca zagraniczna i w zakresie 
bezpieczeństwa ze Zjednoczonym 
Królestwem jest ważna zarówno dla UE, 
jak i dla Zjednoczonego Królestwa;

Or. en

Poprawka 302
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. ubolewa nad faktem, że 
Zjednoczone Królestwo nie wykazuje 
żadnych ambicji w zakresie stosunków z 

23. ubolewa nad faktem, że 
Zjednoczone Królestwo nie jest skłonne 
zgodzić się na pogłębioną współpracę z 
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UE w obszarze polityki zagranicznej, 
bezpieczeństwa i obrony ani że dziedziny 
te nie zostały wyraźnie objęte mandatem 
Zjednoczonego Królestwa, przez co nie 
należą do zagadnień poruszanych przez 11 
zespołów negocjacyjnych;

UE w obszarze polityki zagranicznej, 
pokoju, bezpieczeństwa i obrony, oraz że 
dziedziny te nie zostały wyraźnie objęte 
mandatem Zjednoczonego Królestwa, 
przez co nie należą do zagadnień 
poruszanych przez 11 zespołów 
negocjacyjnych;

Or. en

Poprawka 303
Seán Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. ubolewa nad faktem, że 
Zjednoczone Królestwo nie wykazuje 
żadnych ambicji w zakresie stosunków z 
UE w obszarze polityki zagranicznej, 
bezpieczeństwa i obrony ani że dziedziny 
te nie zostały wyraźnie objęte mandatem 
Zjednoczonego Królestwa, przez co nie 
należą do zagadnień poruszanych przez 11 
zespołów negocjacyjnych;

23. zdecydowanie uważa, że 
Zjednoczone Królestwo powinno 
zaangażować się w przynoszące obopólne 
korzyści stosunki z UE w obszarze polityki 
zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony, 
oraz że dziedziny te nie zostały wyraźnie 
objęte mandatem Zjednoczonego 
Królestwa, przez co nie należą do 
zagadnień poruszanych przez 11 zespołów 
negocjacyjnych;

Or. en

Poprawka 304
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. przypomina, że zarówno UE, jak i 
Zjednoczone Królestwo podzielają 
wspólne zasady, wartości i interesy oraz 
zobowiązanie do propagowania globalnego 
bezpieczeństwa, dobrobytu i skutecznego 
multilateralizmu; podkreśla, że w interesie 
obu stron leży utrzymanie ambitnej, ścisłej 

24. przypomina, że zarówno UE, jak i 
Zjednoczone Królestwo podzielają 
wspólne zasady, wartości i interesy oraz 
zobowiązanie do propagowania globalnego 
bezpieczeństwa, dobrobytu i skutecznego 
multilateralizmu; podkreśla, że w interesie 
obu stron leży utrzymanie ambitnej, ścisłej 
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i trwałej współpracy służącej 
bezpieczeństwu Europy i jej obywateli i 
przyczyniającej się do stabilności na 
świecie, ochrony praw człowieka i pokoju 
zgodnie z celami i zasadami określonymi 
w art. 21 TUE;

i trwałej współpracy opartej na ochronie 
praw człowieka i pokoju zgodnie z celami i 
zasadami określonymi w art. 21 TUE: 
demokracja i praworządność, równość 
intersekcjonalna i równouprawnienie płci, 
rozbrojenie i nierozprzestrzenianie, 
międzynarodowa współpraca na rzecz 
rozwoju oraz działania w dziedzinie 
klimatu; wzywa do udziału organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego w 
opracowywaniu i wdrażaniu 
porozumienia w sprawie polityki 
zagranicznej między UE a Zjednoczonym 
Królestwem;

Or. en

Poprawka 305
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. przypomina, że zarówno UE, jak i 
Zjednoczone Królestwo podzielają 
wspólne zasady, wartości i interesy oraz 
zobowiązanie do propagowania globalnego 
bezpieczeństwa, dobrobytu i skutecznego 
multilateralizmu; podkreśla, że w interesie 
obu stron leży utrzymanie ambitnej, ścisłej 
i trwałej współpracy służącej 
bezpieczeństwu Europy i jej obywateli i 
przyczyniającej się do stabilności na 
świecie, ochrony praw człowieka i pokoju 
zgodnie z celami i zasadami określonymi 
w art. 21 TUE;

24. przypomina, że zarówno UE, jak i 
Zjednoczone Królestwo podzielają 
wspólne zasady, wartości i interesy oraz 
zobowiązanie do propagowania globalnego 
bezpieczeństwa, dobrobytu i skutecznego 
multilateralizmu; podkreśla, że w interesie 
obu stron leży utrzymanie ambitnej, ścisłej 
i trwałej, elastycznej i dającej się 
rozbudować współpracy służącej 
bezpieczeństwu Europy i jej obywateli i 
przyczyniającej się do stabilności na 
świecie, wspierania ładu 
międzynarodowego opartego na zasadach, 
umacniania demokracji, ochrony praw 
człowieka, podstawowych wolności i 
pokoju zgodnie z celami i zasadami 
określonymi w art. 21 TUE, w tym za 
pośrednictwem ONZ i NATO, przy 
jednoczesnym poszanowaniu 
suwerenności Zjednoczonego Królestwa i 
autonomii UE;

Or. en
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Poprawka 306
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. przypomina, że zarówno UE, jak i 
Zjednoczone Królestwo podzielają 
wspólne zasady, wartości i interesy oraz 
zobowiązanie do propagowania globalnego 
bezpieczeństwa, dobrobytu i skutecznego 
multilateralizmu; podkreśla, że w interesie 
obu stron leży utrzymanie ambitnej, ścisłej 
i trwałej współpracy służącej 
bezpieczeństwu Europy i jej obywateli i 
przyczyniającej się do stabilności na 
świecie, ochrony praw człowieka i pokoju 
zgodnie z celami i zasadami określonymi 
w art. 21 TUE;

24. przypomina, że zarówno UE, jak i 
Zjednoczone Królestwo podzielają 
wspólne zasady, wartości i interesy oraz 
zobowiązanie do propagowania globalnego 
bezpieczeństwa, dobrobytu i skutecznego 
multilateralizmu; podkreśla, że w interesie 
obu stron leży utrzymanie ambitnej, ścisłej 
i trwałej współpracy, osadzonej we 
wspólnych ramach polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa, które zapewniają wspólne 
podejście do obecnych i przyszłych 
wspólnych wyzwań, oraz służącej 
bezpieczeństwu Europy i jej obywateli i 
przyczyniającej się do stabilności na 
świecie, ochrony praw człowieka i pokoju 
zgodnie z celami i zasadami określonymi 
w art. 21 TUE;

Or. en

Poprawka 307
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Anna Bonfrisco, 
Susanna Ceccardi

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. przypomina, że zarówno UE, jak i 
Zjednoczone Królestwo podzielają 
wspólne zasady, wartości i interesy oraz 
zobowiązanie do propagowania globalnego 
bezpieczeństwa, dobrobytu i skutecznego 
multilateralizmu; podkreśla, że w interesie 
obu stron leży utrzymanie ambitnej, ścisłej 
i trwałej współpracy służącej 
bezpieczeństwu Europy i jej obywateli i 

24. przypomina, że państwa 
członkowskie i Zjednoczone Królestwo 
łączą wspólne interesy oraz zobowiązanie 
do propagowania globalnego 
bezpieczeństwa, dobrobytu i skutecznego 
multilateralizmu; podkreśla, że w interesie 
wszystkich leży utrzymanie ambitnej, 
ścisłej i trwałej współpracy służącej 
bezpieczeństwu Europy i jej obywateli 
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przyczyniającej się do stabilności na 
świecie, ochrony praw człowieka i pokoju 
zgodnie z celami i zasadami określonymi 
w art. 21 TUE;

oraz przyczyniającej się do stabilności i 
pokoju;

Or. fr

Poprawka 308
Arba Kokalari, Jörgen Warborn

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. przypomina, że zarówno UE, jak i 
Zjednoczone Królestwo podzielają 
wspólne zasady, wartości i interesy oraz 
zobowiązanie do propagowania globalnego 
bezpieczeństwa, dobrobytu i skutecznego 
multilateralizmu; podkreśla, że w interesie 
obu stron leży utrzymanie ambitnej, ścisłej 
i trwałej współpracy służącej 
bezpieczeństwu Europy i jej obywateli i 
przyczyniającej się do stabilności na 
świecie, ochrony praw człowieka i pokoju 
zgodnie z celami i zasadami określonymi 
w art. 21 TUE;

24. przypomina, że zarówno UE, jak i 
Zjednoczone Królestwo podzielają 
wspólne zasady, wartości i interesy oraz 
zobowiązanie do propagowania globalnego 
bezpieczeństwa, dobrobytu i skutecznego 
multilateralizmu; przypomina, że UE i 
Zjednoczone Królestwo stoją w obliczu 
wspólnych wyzwań w zakresie 
bezpieczeństwa; podkreśla, że w interesie 
obu stron leży utrzymanie ambitnej, ścisłej 
i trwałej współpracy służącej 
bezpieczeństwu Europy i jej obywateli i 
przyczyniającej się do stabilności na 
świecie oraz stabilności w krajach 
europejskiego sąsiedztwa, ochrony praw 
człowieka i pokoju zgodnie z celami i 
zasadami określonymi w art. 21 TUE;

Or. en

Poprawka 309
Nacho Sánchez Amor, Inma Rodríguez-Piñero, Javi López, Javier Moreno Sánchez

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. przypomina, że zarówno UE, jak i 
Zjednoczone Królestwo podzielają 
wspólne zasady, wartości i interesy oraz 

24. przypomina, że zarówno UE, jak i 
Zjednoczone Królestwo podzielają 
wspólne zasady, wartości i interesy oraz 
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zobowiązanie do propagowania globalnego 
bezpieczeństwa, dobrobytu i skutecznego 
multilateralizmu; podkreśla, że w interesie 
obu stron leży utrzymanie ambitnej, ścisłej 
i trwałej współpracy służącej 
bezpieczeństwu Europy i jej obywateli i 
przyczyniającej się do stabilności na 
świecie, ochrony praw człowieka i pokoju 
zgodnie z celami i zasadami określonymi 
w art. 21 TUE;

zobowiązanie do propagowania globalnego 
bezpieczeństwa, dobrobytu i skutecznego 
multilateralizmu; podkreśla, że w interesie 
obu stron leży utrzymanie ambitnej, ścisłej 
i trwałej współpracy, z poszanowaniem 
autonomii Unii, służącej bezpieczeństwu 
Europy i jej obywateli i przyczyniającej się 
do stabilności na świecie, ochrony praw 
człowieka i pokoju zgodnie z celami i 
zasadami, które podzielamy i które dla UE 
określone są w art. 21 TUE;

Or. en

Poprawka 310
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. przypomina, że zarówno UE, jak i 
Zjednoczone Królestwo podzielają 
wspólne zasady, wartości i interesy oraz 
zobowiązanie do propagowania globalnego 
bezpieczeństwa, dobrobytu i skutecznego 
multilateralizmu; podkreśla, że w interesie 
obu stron leży utrzymanie ambitnej, ścisłej 
i trwałej współpracy służącej 
bezpieczeństwu Europy i jej obywateli i 
przyczyniającej się do stabilności na 
świecie, ochrony praw człowieka i pokoju 
zgodnie z celami i zasadami określonymi 
w art. 21 TUE;

24. przypomina, że zarówno UE, jak i 
Zjednoczone Królestwo podzielają 
wspólne zasady, wartości i interesy oraz 
zobowiązanie do propagowania globalnego 
bezpieczeństwa, dobrobytu i skutecznego 
multilateralizmu; podkreśla, że w interesie 
obu stron leży utrzymanie ambitnej, ścisłej 
i trwałej współpracy służącej 
bezpieczeństwu Europy i jej obywateli i 
przyczyniającej się do stabilności na 
świecie, międzynarodowego ładu opartego 
na zasadach, ochrony praw człowieka i 
pokoju zgodnie z celami i zasadami 
określonymi w art. 21 TUE;

Or. en

Poprawka 311
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 24
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Projekt rezolucji Poprawka

24. przypomina, że zarówno UE, jak i 
Zjednoczone Królestwo podzielają 
wspólne zasady, wartości i interesy oraz 
zobowiązanie do propagowania globalnego 
bezpieczeństwa, dobrobytu i skutecznego 
multilateralizmu; podkreśla, że w interesie 
obu stron leży utrzymanie ambitnej, ścisłej 
i trwałej współpracy służącej 
bezpieczeństwu Europy i jej obywateli i 
przyczyniającej się do stabilności na 
świecie, ochrony praw człowieka i pokoju 
zgodnie z celami i zasadami określonymi 
w art. 21 TUE;

24. przypomina, że zarówno UE, jak i 
Zjednoczone Królestwo podzielają 
wspólne zasady, wartości i interesy oraz 
zobowiązanie do propagowania globalnego 
bezpieczeństwa, dobrobytu i skutecznego 
multilateralizmu; podkreśla, że w interesie 
obu stron leży utrzymanie ambitnej, ścisłej 
i trwałej współpracy służącej 
bezpieczeństwu Europy i jej obywateli i 
przyczyniającej się do stabilności na 
świecie, ochrony praw człowieka i pokoju 
zgodnie z celami i zasadami określonymi 
w art. 21 TUE oraz Karcie Narodów 
Zjednoczonych;

Or. en

Poprawka 312
Vladimír Bilčík

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. przypomina, że zarówno UE, jak i 
Zjednoczone Królestwo podzielają 
wspólne zasady, wartości i interesy oraz 
zobowiązanie do propagowania globalnego 
bezpieczeństwa, dobrobytu i skutecznego 
multilateralizmu; podkreśla, że w interesie 
obu stron leży utrzymanie ambitnej, ścisłej 
i trwałej współpracy służącej 
bezpieczeństwu Europy i jej obywateli i 
przyczyniającej się do stabilności na 
świecie, ochrony praw człowieka i pokoju 
zgodnie z celami i zasadami określonymi 
w art. 21 TUE;

24. przypomina, że zarówno UE, jak i 
Zjednoczone Królestwo podzielają 
wspólne zasady, wartości i interesy oraz 
zobowiązanie do propagowania globalnego 
bezpieczeństwa, dobrobytu, 
zrównoważonego rozwoju i skutecznego 
multilateralizmu; podkreśla, że w interesie 
obu stron leży utrzymanie ambitnej, ścisłej 
i trwałej współpracy służącej 
bezpieczeństwu Europy i jej obywateli i 
przyczyniającej się do stabilności na 
świecie, ochrony praw człowieka i pokoju 
zgodnie z celami i zasadami określonymi 
w art. 21 TUE;

Or. en

Poprawka 313
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
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w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. zauważa, że głęboko zintegrowana 
i skoordynowana współpraca 
międzynarodowa między Zjednoczonym 
Królestwem a UE jest niezrównanym 
atutem zarówno dla obu stron Traktatu, 
jak i ogólnie dla ładu światowego, 
ponieważ obie strony dzielą się 
wieloletnim doświadczeniem w zakresie 
wspólnych działań międzynarodowych, a 
także podobnym podejściem i wspólnymi 
interesami w zakresie skutecznego 
multilateralizmu, ochrony pokoju, 
bezpieczeństwa i zrównoważonego 
rozwoju, a także obrony i wdrażania praw 
człowieka; wyraża życzenie, aby koncepcja 
głębokiej i preferencyjnej współpracy w 
zakresie polityki zagranicznej, 
przewidująca mniej wzajemnych 
zobowiązań niż członkostwo w Unii, ale 
większą koordynację niż zwykłe 
sąsiedztwo, była właściwym sposobem na 
wykorzystanie wspólnych doświadczeń i 
wspólnych wartości;

Or. en

Poprawka 314
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1b. proponuje, aby taka koordynacja 
na arenie międzynarodowej była 
regulowana przez wspólne ramy polityki 
zagranicznej UE i Zjednoczonego 
Królestwa (FPF), oferujące obu stronom 
systematyczną platformę dla konsultacji 
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na wysokim szczeblu i koordynacji w 
kwestiach polityki zagranicznej;

Or. en

Poprawka 315
Vladimír Bilčík

Projekt rezolucji
Ustęp 29 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

29a. podkreśla znaczenie i wartość 
dodaną współpracy międzyparlamentarnej 
w kwestiach globalnych; podkreśla 
wspólny interes zarówno Zjednoczonego 
Królestwa, jak i Unii Europejskiej, jeśli 
chodzi o stabilne, bezpieczne i 
demokratyczne Bałkany Zachodnie oraz 
południowe i wschodnie sąsiedztwo;

Or. en

Poprawka 316
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. stwierdza, że UE jest żywo 
zainteresowana takim partnerstwem w 
dziedzinie spraw zagranicznych i 
bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę 
wzajemne korzyści wynikające ze stałego 
miejsca Zjednoczonego Królestwa i 
Francji w Radzie Bezpieczeństwa, wysoce 
skuteczną służbę dyplomatyczną 
Zjednoczonego Królestwa i członków UE 
oraz fakt, że Zjednoczone Królestwo 
posiada najpotężniejsze siły zbrojne w 
Europie;
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Or. en

Poprawka 317
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 24 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24b. proponuje oparcie przyszłego 
partnerstwa na bardzo ścisłej i regularnej 
współpracy i koordynacji w ramach ONZ, 
w szczególności w Radzie Bezpieczeństwa 
ONZ i Radzie Praw Człowieka ONZ;

Or. en

Poprawka 318
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla fakt, że UE jest ważnym 
partnerem Zjednoczonego Królestwa w 
polityce zagranicznej i bezpieczeństwa, 
gdyż potrzeba wspólnych działań w celu 
sprostania wyzwaniom w zakresie polityki 
zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony ma 
kluczowe znaczenie dla obu stron; zachęca 
do wymiany informacji i danych 
wywiadowczych oraz do ścisłej 
współpracy w dziedzinie walki z 
terroryzmem, polityki kosmicznej, 
cyberwojny oraz obrony chemicznej, 
biologicznej, radiologicznej i jądrowej 
(CBRJ);

25. podkreśla fakt, że UE jest ważnym 
partnerem Zjednoczonego Królestwa w 
polityce zagranicznej i bezpieczeństwa, 
gdyż potrzeba wspólnych działań w celu 
sprostania wyzwaniom w zakresie polityki 
zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony, 
takich jak terroryzm, nielegalna migracja, 
cyberwojna, kryzys w krajach 
sąsiadujących, wyzwania związane z 
poszanowaniem praw człowieka, 
kampanie dezinformacyjne, zagrożenia 
hybrydowe itd., ma kluczowe znaczenie dla 
obu stron; zachęca do wymiany informacji 
i danych wywiadowczych oraz do ścisłej 
współpracy w dziedzinie walki z 
terroryzmem, polityki kosmicznej, 
cyberwojny oraz obrony chemicznej, 
biologicznej, radiologicznej i jądrowej 
(CBRJ); zachęca do dialogu, konsultacji, 
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koordynacji oraz wymiany informacji i 
danych wywiadowczych, jak również do 
ścisłej współpracy w dziedzinie walki z 
terroryzmem, polityki kosmicznej, 
cyberwojny oraz obrony chemicznej, 
biologicznej, radiologicznej i jądrowej 
(CBRJ);

Or. en

Poprawka 319
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla fakt, że UE jest ważnym 
partnerem Zjednoczonego Królestwa w 
polityce zagranicznej i bezpieczeństwa, 
gdyż potrzeba wspólnych działań w celu 
sprostania wyzwaniom w zakresie polityki 
zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony ma 
kluczowe znaczenie dla obu stron; zachęca 
do wymiany informacji i danych 
wywiadowczych oraz do ścisłej 
współpracy w dziedzinie walki z 
terroryzmem, polityki kosmicznej, 
cyberwojny oraz obrony chemicznej, 
biologicznej, radiologicznej i jądrowej 
(CBRJ);

25. podkreśla fakt, że UE jest ważnym 
partnerem Zjednoczonego Królestwa w 
polityce zagranicznej i bezpieczeństwa, 
gdyż potrzeba wspólnych działań w celu 
sprostania wyzwaniom w zakresie polityki 
zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony ma 
kluczowe znaczenie dla obu stron; zachęca 
do wymiany informacji i danych 
wywiadowczych oraz do ścisłej 
współpracy w dziedzinie walki z 
terroryzmem, polityki kosmicznej, 
cyberwojny oraz obrony chemicznej, 
biologicznej, radiologicznej i jądrowej 
(CBRJ); podkreśla, że wszystkie te 
działania muszą być w pełni zgodne z 
prawami człowieka i prawem 
międzynarodowym, rozliczalne, przejrzyste 
i podlegające kontroli demokratycznej ze 
strony instytucji UE i Zjednoczonego 
Królestwa;

Or. en

Poprawka 320
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Ustęp 25
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Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla fakt, że UE jest ważnym 
partnerem Zjednoczonego Królestwa w 
polityce zagranicznej i bezpieczeństwa, 
gdyż potrzeba wspólnych działań w celu 
sprostania wyzwaniom w zakresie polityki 
zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony ma 
kluczowe znaczenie dla obu stron; zachęca 
do wymiany informacji i danych 
wywiadowczych oraz do ścisłej 
współpracy w dziedzinie walki z 
terroryzmem, polityki kosmicznej, 
cyberwojny oraz obrony chemicznej, 
biologicznej, radiologicznej i jądrowej 
(CBRJ);

25. podkreśla fakt, że UE jest ważnym 
partnerem Zjednoczonego Królestwa w 
polityce zagranicznej i bezpieczeństwa; 
uznaje również, że Zjednoczone Królestwo 
wnosi wkład w unijną politykę 
zagraniczną i bezpieczeństwa oraz ma na 
nią wpływ; podkreśla, że potrzeba 
wspólnych działań w celu sprostania 
wyzwaniom w zakresie polityki 
zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony ma 
kluczowe znaczenie dla obu stron; zachęca 
do wymiany informacji i danych 
wywiadowczych oraz do ścisłej 
współpracy w dziedzinie walki z 
terroryzmem, polityki kosmicznej, 
cyberwojny oraz obrony chemicznej, 
biologicznej, radiologicznej i jądrowej 
(CBRJ);

Or. en

Poprawka 321
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla fakt, że UE jest ważnym 
partnerem Zjednoczonego Królestwa w 
polityce zagranicznej i bezpieczeństwa, 
gdyż potrzeba wspólnych działań w celu 
sprostania wyzwaniom w zakresie polityki 
zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony ma 
kluczowe znaczenie dla obu stron; zachęca 
do wymiany informacji i danych 
wywiadowczych oraz do ścisłej 
współpracy w dziedzinie walki z 
terroryzmem, polityki kosmicznej, 
cyberwojny oraz obrony chemicznej, 
biologicznej, radiologicznej i jądrowej 
(CBRJ);

25. podkreśla fakt, że UE jest ważnym 
partnerem Zjednoczonego Królestwa w 
polityce zagranicznej i bezpieczeństwa, 
gdyż potrzeba wspólnych działań w celu 
sprostania wyzwaniom w zakresie polityki 
zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony ma 
kluczowe znaczenie dla obu stron; 
przypomina, że zarówno Zjednoczone 
Królestwo, jak i UE stoją w obliczu takich 
samych zagrożeń, ryzyka i wyzwań; 
zachęca do wymiany informacji i danych 
wywiadowczych oraz do ścisłej 
współpracy w dziedzinie walki z 
terroryzmem, polityki kosmicznej, 
cyberwojny oraz obrony chemicznej, 
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biologicznej, radiologicznej i jądrowej 
(CBRJ);

Or. en

Poprawka 322
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Anna Bonfrisco, 
Susanna Ceccardi

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla fakt, że UE jest ważnym 
partnerem Zjednoczonego Królestwa w 
polityce zagranicznej i bezpieczeństwa, 
gdyż potrzeba wspólnych działań w celu 
sprostania wyzwaniom w zakresie polityki 
zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony ma 
kluczowe znaczenie dla obu stron; zachęca 
do wymiany informacji i danych 
wywiadowczych oraz do ścisłej 
współpracy w dziedzinie walki z 
terroryzmem, polityki kosmicznej, 
cyberwojny oraz obrony chemicznej, 
biologicznej, radiologicznej i jądrowej 
(CBRJ);

25. podkreśla fakt, że państwa 
członkowskie są ważnymi partnerami 
Zjednoczonego Królestwa w polityce 
zagranicznej i bezpieczeństwa; zachęca do 
wymiany informacji i danych 
wywiadowczych oraz do ścisłej 
współpracy w dziedzinie walki z 
nielegalną imigracją i terroryzmem, 
polityki kosmicznej, cyberwojny oraz 
obrony chemicznej, biologicznej, 
radiologicznej i jądrowej (CBRJ);

Or. fr

Poprawka 323
Nathalie Loiseau, Arnaud Danjean, Petras Auštrevičius, Sven Mikser, Lukas Mandl, 
David McAllister, Witold Jan Waszczykowski

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla fakt, że UE jest ważnym 
partnerem Zjednoczonego Królestwa w 
polityce zagranicznej i bezpieczeństwa, 
gdyż potrzeba wspólnych działań w celu 
sprostania wyzwaniom w zakresie polityki 
zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony ma 

25. podkreśla fakt, że UE jest ważnym 
partnerem Zjednoczonego Królestwa w 
polityce zagranicznej i bezpieczeństwa, 
gdyż wspólna odpowiedź na wyzwania 
polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i 
obrony jest konieczna dla obu stron; 
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kluczowe znaczenie dla obu stron; zachęca 
do wymiany informacji i danych 
wywiadowczych oraz do ścisłej 
współpracy w dziedzinie walki z 
terroryzmem, polityki kosmicznej, 
cyberwojny oraz obrony chemicznej, 
biologicznej, radiologicznej i jądrowej 
(CBRJ);

zachęca do wymiany informacji i danych 
wywiadowczych oraz do ścisłej 
współpracy w dziedzinie walki z 
terroryzmem, polityki kosmicznej, 
cyberwojny oraz obrony chemicznej, 
biologicznej, radiologicznej i jądrowej 
(CBRJ); przypomina, że wymiana 
informacji niejawnych musi odbywać się 
w określonych ramach;

Or. en

Poprawka 324
Arba Kokalari, Jörgen Warborn

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla fakt, że UE jest ważnym 
partnerem Zjednoczonego Królestwa w 
polityce zagranicznej i bezpieczeństwa, 
gdyż potrzeba wspólnych działań w celu 
sprostania wyzwaniom w zakresie polityki 
zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony ma 
kluczowe znaczenie dla obu stron; zachęca 
do wymiany informacji i danych 
wywiadowczych oraz do ścisłej 
współpracy w dziedzinie walki z 
terroryzmem, polityki kosmicznej, 
cyberwojny oraz obrony chemicznej, 
biologicznej, radiologicznej i jądrowej 
(CBRJ);

25. podkreśla fakt, że UE jest ważnym 
partnerem Zjednoczonego Królestwa w 
polityce zagranicznej i bezpieczeństwa, 
gdyż potrzeba wspólnych działań w celu 
sprostania wyzwaniom w zakresie polityki 
zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony ma 
kluczowe znaczenie dla obu stron; zachęca 
do skutecznej wymiany informacji i 
danych wywiadowczych oraz do ścisłej 
współpracy w dziedzinie walki z 
terroryzmem, polityki kosmicznej, 
cyberwojny, wojny hybrydowej oraz 
obrony chemicznej, biologicznej, 
radiologicznej i jądrowej (CBRJ);

Or. en

Poprawka 325
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla fakt, że UE jest ważnym 25. podkreśla fakt, że UE jest ważnym 
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partnerem Zjednoczonego Królestwa w 
polityce zagranicznej i bezpieczeństwa, 
gdyż potrzeba wspólnych działań w celu 
sprostania wyzwaniom w zakresie polityki 
zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony ma 
kluczowe znaczenie dla obu stron; zachęca 
do wymiany informacji i danych 
wywiadowczych oraz do ścisłej 
współpracy w dziedzinie walki z 
terroryzmem, polityki kosmicznej, 
cyberwojny oraz obrony chemicznej, 
biologicznej, radiologicznej i jądrowej 
(CBRJ);

partnerem Zjednoczonego Królestwa w 
polityce zagranicznej i bezpieczeństwa, 
gdyż potrzeba wspólnych działań w celu 
sprostania wyzwaniom w zakresie polityki 
zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony ma 
kluczowe znaczenie dla obu stron; zachęca 
do terminowej i wzajemnej wymiany 
informacji i danych wywiadowczych oraz 
do ścisłej współpracy w dziedzinie walki z 
terroryzmem, polityki kosmicznej, 
cyberwojny oraz obrony chemicznej, 
biologicznej, radiologicznej i jądrowej 
(CBRJ);

Or. en

Poprawka 326
Anna Fotyga, Geert Bourgeois, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Raffaele Fitto

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla fakt, że UE jest ważnym 
partnerem Zjednoczonego Królestwa w 
polityce zagranicznej i bezpieczeństwa, 
gdyż potrzeba wspólnych działań w celu 
sprostania wyzwaniom w zakresie polityki 
zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony ma 
kluczowe znaczenie dla obu stron; zachęca 
do wymiany informacji i danych 
wywiadowczych oraz do ścisłej 
współpracy w dziedzinie walki z 
terroryzmem, polityki kosmicznej, 
cyberwojny oraz obrony chemicznej, 
biologicznej, radiologicznej i jądrowej 
(CBRJ);

25. podkreśla fakt, że UE i jej państwa 
członkowskie są ważnymi partnerami 
Zjednoczonego Królestwa w polityce 
zagranicznej i bezpieczeństwa, gdyż 
potrzeba wspólnych działań w celu 
sprostania wyzwaniom w zakresie polityki 
zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony ma 
kluczowe znaczenie dla obu stron; zachęca 
do wymiany informacji i danych 
wywiadowczych oraz do ścisłej 
współpracy w dziedzinie walki z 
terroryzmem, polityki kosmicznej, 
cyberwojny oraz obrony chemicznej, 
biologicznej, radiologicznej i jądrowej 
(CBRJ);

Or. en

Poprawka 327
Urmas Paet

Projekt rezolucji



AM\1206090PL.docx 45/79 PE652.501v01-00

PL

Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla fakt, że UE jest ważnym 
partnerem Zjednoczonego Królestwa w 
polityce zagranicznej i bezpieczeństwa, 
gdyż potrzeba wspólnych działań w celu 
sprostania wyzwaniom w zakresie polityki 
zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony ma 
kluczowe znaczenie dla obu stron; zachęca 
do wymiany informacji i danych 
wywiadowczych oraz do ścisłej 
współpracy w dziedzinie walki z 
terroryzmem, polityki kosmicznej, 
cyberwojny oraz obrony chemicznej, 
biologicznej, radiologicznej i jądrowej 
(CBRJ);

25. podkreśla fakt, że UE jest ważnym 
partnerem Zjednoczonego Królestwa w 
polityce zagranicznej i bezpieczeństwa, 
gdyż potrzeba wspólnych działań w celu 
sprostania wyzwaniom w zakresie polityki 
zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony ma 
kluczowe znaczenie dla obu stron; zachęca 
do wymiany informacji i danych 
wywiadowczych oraz do ścisłej 
współpracy w dziedzinie walki z 
terroryzmem, zagrożeń hybrydowych, 
polityki kosmicznej, cyberwojny oraz 
obrony chemicznej, biologicznej, 
radiologicznej i jądrowej (CBRJ);

Or. en

Poprawka 328
Nacho Sánchez Amor, Inma Rodríguez-Piñero, Javi López, Javier Moreno Sánchez

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla fakt, że UE jest ważnym 
partnerem Zjednoczonego Królestwa w 
polityce zagranicznej i bezpieczeństwa, 
gdyż potrzeba wspólnych działań w celu 
sprostania wyzwaniom w zakresie polityki 
zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony ma 
kluczowe znaczenie dla obu stron; zachęca 
do wymiany informacji i danych 
wywiadowczych oraz do ścisłej 
współpracy w dziedzinie walki z 
terroryzmem, polityki kosmicznej, 
cyberwojny oraz obrony chemicznej, 
biologicznej, radiologicznej i jądrowej 
(CBRJ);

25. podkreśla fakt, że UE 
i Zjednoczone Królestwo są dla 
siebie ważnymi partnerami w polityce 
zagranicznej i bezpieczeństwa, gdyż 
potrzeba wspólnych działań w celu 
sprostania wyzwaniom w zakresie polityki 
zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony ma 
kluczowe znaczenie dla obu stron; zachęca 
do wymiany informacji i danych 
wywiadowczych oraz do ścisłej 
współpracy w dziedzinie walki z 
terroryzmem, polityki kosmicznej, 
cyberwojny oraz obrony chemicznej, 
biologicznej, radiologicznej i jądrowej 
(CBRJ);

Or. en
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Poprawka 329
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. podkreśla, że w przypadku braku 
porozumienia w sprawie współpracy w 
dziedzinie polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa Zjednoczone Królestwo od 
1 stycznia 2021 r. będzie uznawane za 
państwo trzecie, co będzie miało wpływ na 
istniejącą współpracę w obszarze polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa;

skreśla się

Or. en

Poprawka 330
Nathalie Loiseau, Arnaud Danjean, Petras Auštrevičius, Lukas Mandl

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. podkreśla, że w przypadku braku 
porozumienia w sprawie współpracy w 
dziedzinie polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa Zjednoczone Królestwo od 
1 stycznia 2021 r. będzie uznawane za 
państwo trzecie, co będzie miało wpływ na 
istniejącą współpracę w obszarze polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa;

26. podkreśla, że od 1 stycznia 2021 r. 
Zjednoczone Królestwo stanie się 
państwem trzecim, co będzie miało 
znaczący wpływ na istniejącą współpracę 
w obszarze polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa; podkreśla w 
szczególności, że ewentualny udział 
Zjednoczonego Królestwa w misjach i 
operacjach w ramach WPBiO wymagałby 
porozumienia ramowego między UE a 
Zjednoczonym Królestwem;

Or. en

Poprawka 331
Nacho Sánchez Amor, Inma Rodríguez-Piñero, Javi López, Javier Moreno Sánchez

Projekt rezolucji
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Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. podkreśla, że w przypadku braku 
porozumienia w sprawie współpracy w 
dziedzinie polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa Zjednoczone Królestwo od 
1 stycznia 2021 r. będzie uznawane za 
państwo trzecie, co będzie miało wpływ na 
istniejącą współpracę w obszarze polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa;

26. podkreśla, że w przypadku braku 
porozumienia w sprawie współpracy w 
dziedzinie polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa Zjednoczone Królestwo od 
1 stycznia 2021 r. będzie uznawane za 
państwo trzecie nieutrzymujące 
szczególnych stosunków, co będzie miało 
wpływ na istniejącą współpracę w obszarze 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 332
Anna Fotyga, Geert Bourgeois, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Raffaele Fitto, 
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. podkreśla, że w przypadku braku 
porozumienia w sprawie współpracy w 
dziedzinie polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa Zjednoczone Królestwo od 
1 stycznia 2021 r. będzie uznawane za 
państwo trzecie, co będzie miało wpływ na 
istniejącą współpracę w obszarze polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa;

26. podkreśla, że brak terminowego 
porozumienia w sprawie współpracy w 
dziedzinie polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa będzie miał niepożądany 
wpływ na istniejącą współpracę w tej 
dziedzinie od 1 stycznia 2021 r.;

Or. en

Poprawka 333
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 28 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28a. wzywa UE i Zjednoczone 
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Królestwo do wzmocnienia 
międzynarodowego pokoju i stabilności, w 
szczególności na szczeblu ONZ, a także 
poprzez opracowanie wspólnych strategii 
wzmocnienia wysiłków ONZ na rzecz 
utrzymania pokoju; podkreśla znaczenie 
kontynuowania długotrwałej i intensywnej 
współpracy w obszarze zapobiegania 
kryzysom, praw kobiet i praw związanych 
z płcią, ochrony klimatu na świecie oraz 
ochrony praw człowieka, demokracji, 
norm antydyskryminacyjnych i 
praworządności na całym świecie; wzywa 
do systematycznej i preferencyjnej 
współpracy w zakresie operacji 
utrzymywania pokoju;

Or. en

Poprawka 334
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 26 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. uważa, że UE i Zjednoczone 
Królestwo powinny zastosować się do 
rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ 
nr 66/290, w której stwierdzono, że 
„bezpieczeństwo ludzkie to podejście, 
które pomaga państwom członkowskim 
określać i przezwyciężać powszechne i 
przekrojowe wyzwania dla przetrwania, 
życia i godności ich obywateli”; 
podkreśla, że w rezolucji tej zaapelowano 
o „kompleksowe, dostosowane do 
okoliczności, nastawione na zapobieganie 
i zorientowane na człowieka działania 
zwiększające ochronę i wzmacniające 
pozycję wszystkich ludzi”;

Or. en

Poprawka 335
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Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. uważa, że UE i Zjednoczone 
Królestwo powinny zobowiązać się do 
prowadzenia dialogu jako głównej i 
podstawowej strategii zapobiegania 
konfliktom, rozwiązywania konfliktów i 
zarządzania kryzysowego w ramach ich 
polityki zagranicznej oraz porozumienia 
między obiema stronami; wzywa UE i 
Zjednoczone Królestwo do odgrywania 
aktywnej roli w pokojowym 
rozwiązywaniu poważnych konfliktów w 
dzisiejszym świecie poprzez wzmocnienie 
międzynarodowego mechanizmu 
rozwiązywania konfliktów w ramach 
dialogu, w pełnej zgodności z rezolucją 
ONZ nr 1325; podkreśla, że należy 
promować polityczne i finansowe 
wsparcie w oparciu o konstruktywną 
mediację oraz pokojowe i demokratyczne 
rozwiązywanie konfliktów;

Or. en

Poprawka 336
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 25 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25b. podkreśla, że dialog i kultura 
pokoju powinny być zawsze priorytetem w 
rozwiązywaniu konfliktów; uważa, że nie 
należy rozpoczynać żadnych operacji 
sprzecznych z prawem międzynarodowym 
i pozbawionych demokratycznej 
akceptacji; uważa, że należy prowadzić 
konsultacje w parlamentach narodowych 
na temat finansowania 
międzynarodowych i europejskich 
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operacji wojskowych oraz udziału w nich, 
zawsze zgodnie z prawem 
międzynarodowym i za zgodą ONZ;

Or. en

Poprawka 337
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 28 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28a. podkreśla znaczenie światowej 
sprawiedliwości i solidarności; wzywa UE 
i Zjednoczone Królestwo do 
natychmiastowego zniesienia sankcji i 
blokad ekonomicznych wobec państw 
trzecich, aby ułatwić ich wysiłki na rzecz 
wspierania ich ludności i radzenia sobie z 
kryzysem zdrowotnym i gospodarczym 
wywołanym pandemią COVID-19;

Or. en

Poprawka 338
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. uważa, że we wspólnym interesie 
Zjednoczonego Królestwa i UE leży 
współpraca w zakresie rozwoju 
skutecznych i rzeczywiście 
interoperacyjnych zdolności obronnych, 
także w ramach Europejskiej Agencji 
Obrony, oraz kontynuowanie niezwykle 
cennych partnerstw w ramach NATO i 
programów UE w dziedzinie obrony i 
bezpieczeństwa zewnętrznego, takich jak 
Europejski Fundusz Obronny, Galileo i 
programy na rzecz cyberbezpieczeństwa;

skreśla się
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Or. en

Poprawka 339
Nathalie Loiseau, Arnaud Danjean, Petras Auštrevičius, Lukas Mandl, David 
McAllister

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. uważa, że we wspólnym interesie 
Zjednoczonego Królestwa i UE leży 
współpraca w zakresie rozwoju 
skutecznych i rzeczywiście 
interoperacyjnych zdolności obronnych, 
także w ramach Europejskiej Agencji 
Obrony, oraz kontynuowanie niezwykle 
cennych partnerstw w ramach NATO i 
programów UE w dziedzinie obrony i 
bezpieczeństwa zewnętrznego, takich jak 
Europejski Fundusz Obronny, Galileo i 
programy na rzecz cyberbezpieczeństwa;

27. uważa, że we wspólnym interesie 
Zjednoczonego Królestwa i UE leży 
współpraca w zakresie rozwoju 
skutecznych i rzeczywiście 
interoperacyjnych zdolności obronnych – 
także w ramach Europejskiej Agencji 
Obrony – w sprawie których należy 
zawrzeć porozumienie administracyjne, 
oraz kontynuowanie niezwykle cennych 
partnerstw w ramach NATO i programów 
UE w dziedzinie obrony i bezpieczeństwa 
zewnętrznego, takich jak Galileo, 
programy na rzecz cyberbezpieczeństwa 
oraz walka z ukierunkowanymi 
kampaniami dezinformacyjnymi i atakami 
cybernetycznymi, co unaoczniła obecna 
pandemia COVID-19; przypomina, że 
jeżeli chodzi o udział w usłudze publicznej 
o regulowanym dostępie w ramach 
Galileo zawarcie szczegółowego 
porozumienia jest zarówno możliwe, jak i 
konieczne; natomiast jeżeli chodzi o 
przyszły Europejski Fundusz Obronny, 
Zjednoczone Królestwo może uczestniczyć 
na warunkach określonych dla państw 
trzecich;

Or. en

Poprawka 340
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Susanna Ceccardi

Projekt rezolucji
Ustęp 27
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Projekt rezolucji Poprawka

27. uważa, że we wspólnym interesie 
Zjednoczonego Królestwa i UE leży 
współpraca w zakresie rozwoju 
skutecznych i rzeczywiście 
interoperacyjnych zdolności obronnych, 
także w ramach Europejskiej Agencji 
Obrony, oraz kontynuowanie niezwykle 
cennych partnerstw w ramach NATO i 
programów UE w dziedzinie obrony i 
bezpieczeństwa zewnętrznego, takich jak 
Europejski Fundusz Obronny, Galileo i 
programy na rzecz cyberbezpieczeństwa;

27. uważa, że państwa członkowskie i 
Zjednoczone Królestwo powinny mieć, w 
stosownych przypadkach, możliwość 
ustanawiania partnerstw za 
pośrednictwem międzypaństwowych 
dwustronnych i wielostronnych ram 
polityki obronnej, cyberbezpieczeństwa i 
programów satelitarnych;

Or. fr

Poprawka 341
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. uważa, że we wspólnym interesie 
Zjednoczonego Królestwa i UE leży 
współpraca w zakresie rozwoju 
skutecznych i rzeczywiście 
interoperacyjnych zdolności obronnych, 
także w ramach Europejskiej Agencji 
Obrony, oraz kontynuowanie niezwykle 
cennych partnerstw w ramach NATO i 
programów UE w dziedzinie obrony i 
bezpieczeństwa zewnętrznego, takich jak 
Europejski Fundusz Obronny, Galileo i 
programy na rzecz cyberbezpieczeństwa;

27. uważa, że we wspólnym interesie 
Zjednoczonego Królestwa i UE leży 
współpraca w zakresie rozwoju 
skutecznych i rzeczywiście 
interoperacyjnych zdolności obronnych 
oraz wspieranie wspólnej efektywności sił 
zbrojnych przy zachowaniu ich 
strategicznej autonomii i swobody 
działania, także w ramach Europejskiej 
Agencji Obrony, oraz kontynuowanie 
niezwykle cennych partnerstw w ramach 
NATO i programów UE w dziedzinie 
obrony i bezpieczeństwa zewnętrznego, 
takich jak Europejski Fundusz Obronny, 
Galileo i programy na rzecz 
cyberbezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 342
Nacho Sánchez Amor, Inma Rodríguez-Piñero, Javi López, Javier Moreno Sánchez
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Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. uważa, że we wspólnym interesie 
Zjednoczonego Królestwa i UE leży 
współpraca w zakresie rozwoju 
skutecznych i rzeczywiście 
interoperacyjnych zdolności obronnych, 
także w ramach Europejskiej Agencji 
Obrony, oraz kontynuowanie niezwykle 
cennych partnerstw w ramach NATO i 
programów UE w dziedzinie obrony i 
bezpieczeństwa zewnętrznego, takich jak 
Europejski Fundusz Obronny, Galileo i 
programy na rzecz cyberbezpieczeństwa;

27. uważa, że we wspólnym interesie 
Zjednoczonego Królestwa i UE leży 
współpraca w zakresie rozwoju 
skutecznych i rzeczywiście 
interoperacyjnych zdolności obronnych, 
także w ramach Europejskiej Agencji 
Obrony w ramach koniecznej umowy 
administracyjnej, którą trzeba będzie 
wynegocjować, aby umożliwić 
kontynuowanie niezwykle cennych 
partnerstw w ramach NATO i programów 
UE w dziedzinie obrony i bezpieczeństwa 
zewnętrznego, takich jak Europejski 
Fundusz Obronny, Galileo i programy na 
rzecz cyberbezpieczeństwa;

Or. es

Poprawka 343
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. uważa, że we wspólnym interesie 
Zjednoczonego Królestwa i UE leży 
współpraca w zakresie rozwoju 
skutecznych i rzeczywiście 
interoperacyjnych zdolności obronnych, 
także w ramach Europejskiej Agencji 
Obrony, oraz kontynuowanie niezwykle 
cennych partnerstw w ramach NATO i 
programów UE w dziedzinie obrony i 
bezpieczeństwa zewnętrznego, takich jak 
Europejski Fundusz Obronny, Galileo i 
programy na rzecz cyberbezpieczeństwa;

27. uważa, że we wspólnym interesie 
Zjednoczonego Królestwa i UE leży 
współpraca w zakresie rozwoju 
skutecznych i rzeczywiście 
interoperacyjnych zdolności obronnych 
oraz kontynuowanie niezwykle cennych 
partnerstw w ramach NATO i programów 
UE w dziedzinie obrony i bezpieczeństwa 
zewnętrznego, takich jak Europejski 
Fundusz Obronny, Galileo i programy na 
rzecz cyberbezpieczeństwa; wzywa UE i 
Zjednoczone Królestwo do opracowania 
wspólnego podejścia do standaryzacji 
technologii obronnych;
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Or. en

Poprawka 344
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. uważa, że we wspólnym interesie 
Zjednoczonego Królestwa i UE leży 
współpraca w zakresie rozwoju 
skutecznych i rzeczywiście 
interoperacyjnych zdolności obronnych, 
także w ramach Europejskiej Agencji 
Obrony, oraz kontynuowanie niezwykle 
cennych partnerstw w ramach NATO i 
programów UE w dziedzinie obrony i 
bezpieczeństwa zewnętrznego, takich jak 
Europejski Fundusz Obronny, Galileo i 
programy na rzecz cyberbezpieczeństwa;

27. uważa, że we wspólnym interesie 
Zjednoczonego Królestwa i UE leży – 
spotęgowana ich bliskością geograficzną 
– współpraca w zakresie rozwoju 
skutecznych i rzeczywiście 
interoperacyjnych zdolności obronnych, 
także w ramach Europejskiej Agencji 
Obrony, oraz kontynuowanie niezwykle 
cennych partnerstw w ramach NATO i 
programów UE w dziedzinie obrony i 
bezpieczeństwa zewnętrznego, takich jak 
Europejski Fundusz Obronny, Galileo i 
programy na rzecz cyberbezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 345
Anna Fotyga, Geert Bourgeois, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Raffaele Fitto, 
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. uważa, że we wspólnym interesie 
Zjednoczonego Królestwa i UE leży 
współpraca w zakresie rozwoju 
skutecznych i rzeczywiście 
interoperacyjnych zdolności obronnych, 
także w ramach Europejskiej Agencji 
Obrony, oraz kontynuowanie niezwykle 
cennych partnerstw w ramach NATO i 
programów UE w dziedzinie obrony i 
bezpieczeństwa zewnętrznego, takich jak 
Europejski Fundusz Obronny, Galileo i 

27. podkreśla, że we wzajemnym 
interesie Zjednoczonego Królestwa i UE 
leży współpraca w zakresie rozwoju 
skutecznych i rzeczywiście 
interoperacyjnych zdolności obronnych, 
także w ramach Europejskiej Agencji 
Obrony, oraz kontynuowanie niezwykle 
cennych partnerstw w ramach NATO i 
programów UE w dziedzinie obrony i 
bezpieczeństwa zewnętrznego, takich jak 
Europejski Fundusz Obronny, Galileo i 
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programy na rzecz cyberbezpieczeństwa; programy na rzecz cyberbezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 346
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Anna Bonfrisco, 
Susanna Ceccardi

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. przypomina, że niektóre środki 
ograniczające (systemy sankcji) 
obowiązują obecnie w Wielkiej Brytanii 
zgodnie z prawodawstwem UE; podkreśla, 
że po wystąpieniu z UE Zjednoczone 
Królestwo będzie nadal zobowiązane do 
stosowania systemów sankcji ONZ; wzywa 
do wprowadzenia odpowiedniego 
mechanizmu koordynacji sankcji między 
obiema stronami w celu 
zmaksymalizowania ich wpływu i 
zapewnienia zbieżności oraz 
zagwarantowania, że dążeniu do realizacji 
wzajemnych interesów towarzyszy 
propagowanie wspólnych wartości;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 347
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. przypomina, że niektóre środki 
ograniczające (systemy sankcji) 
obowiązują obecnie w Wielkiej Brytanii 
zgodnie z prawodawstwem UE; podkreśla, 
że po wystąpieniu z UE Zjednoczone 
Królestwo będzie nadal zobowiązane do 
stosowania systemów sankcji ONZ; wzywa 

skreśla się
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do wprowadzenia odpowiedniego 
mechanizmu koordynacji sankcji między 
obiema stronami w celu 
zmaksymalizowania ich wpływu i 
zapewnienia zbieżności oraz 
zagwarantowania, że dążeniu do realizacji 
wzajemnych interesów towarzyszy 
propagowanie wspólnych wartości;

Or. en

Poprawka 348
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. przypomina, że niektóre środki 
ograniczające (systemy sankcji) 
obowiązują obecnie w Wielkiej Brytanii 
zgodnie z prawodawstwem UE; podkreśla, 
że po wystąpieniu z UE Zjednoczone 
Królestwo będzie nadal zobowiązane do 
stosowania systemów sankcji ONZ; wzywa 
do wprowadzenia odpowiedniego 
mechanizmu koordynacji sankcji między 
obiema stronami w celu 
zmaksymalizowania ich wpływu i 
zapewnienia zbieżności oraz 
zagwarantowania, że dążeniu do realizacji 
wzajemnych interesów towarzyszy 
propagowanie wspólnych wartości;

28. przypomina, że niektóre środki 
ograniczające (systemy sankcji) 
obowiązują obecnie w Wielkiej Brytanii 
zgodnie z prawodawstwem UE; podkreśla, 
że po wystąpieniu z UE Zjednoczone 
Królestwo będzie nadal zobowiązane do 
stosowania systemów sankcji ONZ; uznaje 
skuteczne stosowanie sankcji za 
naruszenia praw człowieka, demokracji i 
praworządności zgodnie z Kartą Narodów 
Zjednoczonych; wzywa do wprowadzenia 
odpowiedniego mechanizmu koordynacji 
sankcji między obiema stronami w celu 
zmaksymalizowania ich wpływu i 
zapewnienia zbieżności oraz 
zagwarantowania, że dążeniu do realizacji 
wzajemnych interesów towarzyszy 
propagowanie wspólnych wartości; uważa, 
że obie strony powinny pracować nad 
wspólną strategią poprawy skutecznego 
nakładania sankcji, również przez strony 
trzecie;

Or. en

Poprawka 349
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Anna Fotyga, Geert Bourgeois, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Raffaele Fitto, 
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. przypomina, że niektóre środki 
ograniczające (systemy sankcji) 
obowiązują obecnie w Wielkiej Brytanii 
zgodnie z prawodawstwem UE; podkreśla, 
że po wystąpieniu z UE Zjednoczone 
Królestwo będzie nadal zobowiązane do 
stosowania systemów sankcji ONZ; 
wzywa do wprowadzenia odpowiedniego 
mechanizmu koordynacji sankcji między 
obiema stronami w celu 
zmaksymalizowania ich wpływu i 
zapewnienia zbieżności oraz 
zagwarantowania, że dążeniu do realizacji 
wzajemnych interesów towarzyszy 
propagowanie wspólnych wartości;

28. wzywa do wprowadzenia 
odpowiedniego mechanizmu koordynacji 
sankcji między obiema stronami w celu 
zmaksymalizowania ich wpływu i 
zapewnienia zbieżności oraz 
zagwarantowania, że dążeniu do realizacji 
wzajemnych interesów towarzyszy 
propagowanie wspólnych wartości;

Or. en

Poprawka 350
Arba Kokalari, Jörgen Warborn

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. przypomina, że niektóre środki 
ograniczające (systemy sankcji) 
obowiązują obecnie w Wielkiej Brytanii 
zgodnie z prawodawstwem UE; podkreśla, 
że po wystąpieniu z UE Zjednoczone 
Królestwo będzie nadal zobowiązane do 
stosowania systemów sankcji ONZ; wzywa 
do wprowadzenia odpowiedniego 
mechanizmu koordynacji sankcji między 
obiema stronami w celu 
zmaksymalizowania ich wpływu i 
zapewnienia zbieżności oraz 
zagwarantowania, że dążeniu do realizacji 
wzajemnych interesów towarzyszy 

28. przypomina, że niektóre środki 
ograniczające (systemy sankcji) 
obowiązują obecnie w Wielkiej Brytanii 
zgodnie z prawodawstwem UE; podkreśla, 
że po wystąpieniu z UE Zjednoczone 
Królestwo będzie nadal zobowiązane do 
stosowania systemów sankcji ONZ; wzywa 
do wprowadzenia odpowiedniego 
mechanizmu koordynacji sankcji między 
obiema stronami oraz ścisłej współpracy w 
sprawie sankcji na forach światowych w 
celu zmaksymalizowania ich wpływu i 
zapewnienia zbieżności oraz 
zagwarantowania, że dążeniu do realizacji 
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propagowanie wspólnych wartości; wzajemnych interesów towarzyszy 
propagowanie wspólnych wartości; uznaje 
znaczenie skutecznego zaostrzenia sankcji 
w celu utrzymania międzynarodowego 
pokoju i bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 351
Urmas Paet

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. przypomina, że niektóre środki 
ograniczające (systemy sankcji) 
obowiązują obecnie w Wielkiej Brytanii 
zgodnie z prawodawstwem UE; podkreśla, 
że po wystąpieniu z UE Zjednoczone 
Królestwo będzie nadal zobowiązane do 
stosowania systemów sankcji ONZ; wzywa 
do wprowadzenia odpowiedniego 
mechanizmu koordynacji sankcji między 
obiema stronami w celu 
zmaksymalizowania ich wpływu i 
zapewnienia zbieżności oraz 
zagwarantowania, że dążeniu do realizacji 
wzajemnych interesów towarzyszy 
propagowanie wspólnych wartości;

28. przypomina, że niektóre środki 
ograniczające (systemy sankcji) 
obowiązują obecnie w Wielkiej Brytanii 
zgodnie z prawodawstwem UE; wzywa 
Zjednoczone Królestwo, by mimo 
wystąpienia z UE dalej dostosowywało 
swoją politykę sankcji do polityki unijnej; 
podkreśla, że po wystąpieniu z UE 
Zjednoczone Królestwo będzie nadal 
zobowiązane do stosowania systemów 
sankcji ONZ; wzywa do wprowadzenia 
odpowiedniego mechanizmu koordynacji 
sankcji między obiema stronami w celu 
zmaksymalizowania ich wpływu i 
zapewnienia zbieżności oraz 
zagwarantowania, że dążeniu do realizacji 
wzajemnych interesów towarzyszy 
propagowanie wspólnych wartości;

Or. en

Poprawka 352
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. zachęca Zjednoczone Królestwo do skreśla się
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uczestnictwa w operacjach zarządzania 
kryzysowego UE oraz w misjach i 
operacjach w ramach WPBiO dzięki 
podpisaniu umowy w sprawie ram 
udziału, a także w projektach 
realizowanych w ramach stałej 
współpracy strukturalnej (PESCO), na 
mocy odpowiednich praw i obowiązków 
państw trzecich i w oparciu o faktyczną 
wzajemność;

Or. fr

Poprawka 353
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. zachęca Zjednoczone Królestwo do 
uczestnictwa w operacjach zarządzania 
kryzysowego UE oraz w misjach i 
operacjach w ramach WPBiO dzięki 
podpisaniu umowy w sprawie ram 
udziału, a także w projektach 
realizowanych w ramach stałej 
współpracy strukturalnej (PESCO), na 
mocy odpowiednich praw i obowiązków 
państw trzecich i w oparciu o faktyczną 
wzajemność;

skreśla się

Or. en

Poprawka 354
Nathalie Loiseau, Arnaud Danjean, Petras Auštrevičius, Lukas Mandl, David 
McAllister

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. zachęca Zjednoczone Królestwo do 
uczestnictwa w operacjach zarządzania 

29. zachęca Zjednoczone Królestwo do 
uczestnictwa w operacjach zarządzania 
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kryzysowego UE oraz w misjach i 
operacjach w ramach WPBiO dzięki 
podpisaniu umowy w sprawie ram 
udziału, a także w projektach 
realizowanych w ramach stałej współpracy 
strukturalnej (PESCO), na mocy 
odpowiednich praw i obowiązków państw 
trzecich i w oparciu o faktyczną 
wzajemność;

kryzysowego UE oraz w misjach i 
operacjach w ramach WPBiO, w 
rozwijaniu zdolności obronnych, w 
odnośnych agencjach unijnych, a także w 
projektach realizowanych w ramach stałej 
współpracy strukturalnej (PESCO); 
podkreśla, że takie uczestnictwo powinno 
podlegać rygorystycznym warunkom 
dzięki podpisaniu umowy ramowej z 
poszanowaniem autonomii decyzyjnej UE 
oraz suwerenności Zjednoczonego 
Królestwa, zasady zrównoważonych praw i 
obowiązków i w oparciu o faktyczną 
wzajemność; podkreśla, że taki udział 
Zjednoczonego Królestwa jako państwa 
trzeciego powinien obejmować 
sprawiedliwy i odpowiedni wkład 
finansowy; przypomina, że Zjednoczone 
Królestwo dokonało suwerennego wyboru, 
by stać się państwem trzecim, co ma 
wpływ na charakter i intensywność 
takiego partnerstwa;

Or. en

Poprawka 355
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. zachęca Zjednoczone Królestwo do 
uczestnictwa w operacjach zarządzania 
kryzysowego UE oraz w misjach i 
operacjach w ramach WPBiO dzięki 
podpisaniu umowy w sprawie ram udziału, 
a także w projektach realizowanych w 
ramach stałej współpracy strukturalnej 
(PESCO), na mocy odpowiednich praw i 
obowiązków państw trzecich i w oparciu o 
faktyczną wzajemność;

29. zachęca Zjednoczone Królestwo do 
uczestnictwa w operacjach zarządzania 
kryzysowego UE oraz w misjach i 
operacjach w ramach WPBiO, w tym w 
misjach humanitarnych i akcjach 
ratunkowych, misjach zapobiegania 
konfliktom i utrzymywania pokoju, 
misjach wojskowego doradztwa i wsparcia 
oraz misjach stabilizacyjnych po 
zakończeniu konfliktów, dzięki podpisaniu 
umowy w sprawie ram udziału, a także w 
projektach realizowanych w ramach stałej 
współpracy strukturalnej (PESCO ), 
mających na celu dalsze rozwijanie 
zdolności obronnych, na mocy 
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odpowiednich praw i obowiązków państw 
trzecich i w oparciu o faktyczną 
wzajemność;

Or. en

Poprawka 356
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. zachęca Zjednoczone Królestwo do 
uczestnictwa w operacjach zarządzania 
kryzysowego UE oraz w misjach i 
operacjach w ramach WPBiO dzięki 
podpisaniu umowy w sprawie ram udziału, 
a także w projektach realizowanych w 
ramach stałej współpracy strukturalnej 
(PESCO), na mocy odpowiednich praw i 
obowiązków państw trzecich i w oparciu o 
faktyczną wzajemność;

29. zachęca Zjednoczone Królestwo do 
uczestnictwa w operacjach zarządzania 
kryzysowego UE oraz w misjach i 
operacjach w ramach WPBiO dzięki 
podpisaniu umowy w sprawie ram udziału, 
a także w projektach realizowanych w 
ramach stałej współpracy strukturalnej 
(PESCO);

Or. en

Poprawka 357
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. zachęca Zjednoczone Królestwo do 
uczestnictwa w operacjach zarządzania 
kryzysowego UE oraz w misjach i 
operacjach w ramach WPBiO dzięki 
podpisaniu umowy w sprawie ram udziału, 
a także w projektach realizowanych w 
ramach stałej współpracy strukturalnej 
(PESCO), na mocy odpowiednich praw i 
obowiązków państw trzecich i w oparciu o 
faktyczną wzajemność;

29. zachęca Zjednoczone Królestwo do 
uczestnictwa w operacjach zarządzania 
kryzysowego UE oraz w misjach i 
operacjach w ramach WPBiO dzięki 
podpisaniu umowy w sprawie ram udziału, 
a także w projektach realizowanych w 
ramach stałej współpracy strukturalnej 
(PESCO), jeżeli zostanie zaproszone do 
udziału w nich oraz na mocy 
odpowiednich praw i obowiązków państw 
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trzecich i w oparciu o faktyczną 
wzajemność;

Or. en

Poprawka 358
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 24 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24c. zachęca Zjednoczone Królestwo do 
odgrywania znaczącej roli w unijnych 
działaniach w zakresie zarządzania 
kryzysowego za pośrednictwem udziału w 
operacjach cywilnych i wojskowych w 
ramach WPBiO;

Or. en

Poprawka 359
Nathalie Loiseau, Arnaud Danjean, Petras Auštrevičius, Sven Mikser, Lukas Mandl, 
David McAllister, Witold Jan Waszczykowski

Projekt rezolucji
Ustęp 29 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

29a. wzywa Komisję i Służbę Działań 
Zewnętrznych do regularnego 
informowania Parlamentu Europejskiego 
o procesie dialogu politycznego ze 
Zjednoczonym Królestwem oraz o 
głównych aspektach wymiany informacji 
na temat WPBiO i zarządzania 
kryzysowego między UE a Zjednoczonym 
Królestwem;

Or. en
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Poprawka 360
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 29 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

29a. podkreśla znaczenie 
bezpieczeństwa i rozwoju dla obu stron; 
zachęca zarówno UE, jak i Zjednoczone 
Królestwo do ścisłej współpracy w 
dziedzinie zrównoważonego rozwoju i 
pomocy humanitarnej; przypomina obu 
stronom, jak ważne jest zobowiązanie się 
do osiągnięcia celu 0,7 % ODA/DNB oraz 
do wspierania zasady spójności polityki na 
rzecz rozwoju; uważa, że partnerstwo na 
okres po wygaśnięciu umowy z Kotonu i 
strategia UE-Afryka mogą skorzystać ze 
skutecznej współpracy ze Zjednoczonym 
Królestwem, ukierunkowanej na wysokie 
normy ochrony socjalnej, praw człowieka 
i ochrony środowiska z myślą o 
osiągnięciu celów zrównoważonego 
rozwoju i porozumienia paryskiego;

Or. en

Poprawka 361
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. przypomina, że skuteczne 
międzynarodowe reżimy kontroli zbrojeń, 
rozbrojenia i nieproliferacji stanowią 
kamień węgielny bezpieczeństwa 
światowego i europejskiego; przypomina 
znaczenie spójnej i wiarygodnej 
europejskiej strategii na rzecz 
wielostronnych negocjacji na szczeblu 
światowym oraz regionalnej deeskalacji i 

30. przypomina, że skuteczne 
międzynarodowe reżimy kontroli zbrojeń, 
rozbrojenia i nieproliferacji stanowią 
kamień węgielny bezpieczeństwa 
światowego i europejskiego; przypomina 
znaczenie spójnej i wiarygodnej 
europejskiej strategii na rzecz 
wielostronnych negocjacji na szczeblu 
światowym oraz regionalnej deeskalacji i 
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budowy zaufania; wzywa Zjednoczone 
Królestwo, aby zobowiązało się nadal 
spełniać kryteria wspólnego stanowiska 
2008/944/WPZiB12;

budowy zaufania; przypomina o ważnej 
roli Zjednoczonego Królestwa podczas 
opracowywania i ustanawiania takich 
norm, instytucji i organizacji; wzywa 
Zjednoczone Królestwo do opracowania 
wraz z UE wspólnej strategii dla tych 
obszarów polityki; wzywa Zjednoczone 
Królestwo, aby zobowiązało się nadal 
spełniać kryteria wspólnego stanowiska 
2008/944/WPZiB12 oraz wspólnie z UE 
propagowało upowszechnianie i ścisłe 
stosowanie Traktatu o handlu bronią, 
Układu o nierozprzestrzenianiu broni 
jądrowej (NPT) oraz przedłużenie nowego 
START;

_________________ _________________
12 Dz.U. L 335 z 13.12.2008, s. 99. 12 Dz.U. L 335 z 13.12.2008, s. 99.

Or. en

Poprawka 362
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. przypomina, że skuteczne 
międzynarodowe reżimy kontroli zbrojeń, 
rozbrojenia i nieproliferacji stanowią 
kamień węgielny bezpieczeństwa 
światowego i europejskiego; przypomina 
znaczenie spójnej i wiarygodnej 
europejskiej strategii na rzecz 
wielostronnych negocjacji na szczeblu 
światowym oraz regionalnej deeskalacji i 
budowy zaufania; wzywa Zjednoczone 
Królestwo, aby zobowiązało się nadal 
spełniać kryteria wspólnego stanowiska 
2008/944/WPZiB12;

30. przypomina, że UE i Zjednoczone 
Królestwo powinny przyjąć program 
działań ONZ na rzecz pokoju i 
rozbrojenia; przypomina, że skuteczne 
międzynarodowe reżimy kontroli zbrojeń, 
rozbrojenia i nieproliferacji stanowią 
kamień węgielny bezpieczeństwa 
światowego i europejskiego; przypomina 
znaczenie spójnej i wiarygodnej 
europejskiej strategii na rzecz 
wielostronnych negocjacji na szczeblu 
światowym oraz regionalnej deeskalacji i 
budowy zaufania; wzywa Zjednoczone 
Królestwo, aby zobowiązało się nadal 
spełniać kryteria wspólnego stanowiska 
2008/944/WPZiB12;

_________________ _________________
12 Dz.U. L 335 z 13.12.2008, s. 99. 12 Dz.U. L 335 z 13.12.2008, s. 99.
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Or. en

Poprawka 363
Nacho Sánchez Amor, Inma Rodríguez-Piñero, Javi López, Javier Moreno Sánchez

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. przypomina, że skuteczne 
międzynarodowe reżimy kontroli zbrojeń, 
rozbrojenia i nieproliferacji stanowią 
kamień węgielny bezpieczeństwa 
światowego i europejskiego; przypomina 
znaczenie spójnej i wiarygodnej 
europejskiej strategii na rzecz 
wielostronnych negocjacji na szczeblu 
światowym oraz regionalnej deeskalacji i 
budowy zaufania; wzywa Zjednoczone 
Królestwo, aby zobowiązało się nadal 
spełniać kryteria wspólnego stanowiska 
2008/944/WPZiB12;

30. przypomina, że skuteczne 
międzynarodowe reżimy kontroli zbrojeń, 
rozbrojenia i nieproliferacji stanowią 
kamień węgielny bezpieczeństwa 
światowego i europejskiego; przypomina 
znaczenie spójnej i wiarygodnej 
europejskiej strategii na rzecz 
wielostronnych negocjacji na szczeblu 
światowym oraz regionalnej deeskalacji i 
budowy zaufania; wzywa Zjednoczone 
Królestwo, aby zobowiązało się nadal 
spełniać w przyszłości kryteria 
równoważne z kryteriami określonymi we 
wspólnym stanowisku 2008/944/WPZiB12;

_________________ _________________
12 Dz.U. L 335 z 13.12.2008, s. 99. 12 Dz.U. L 335 z 13.12.2008, s. 99.

Or. es

Poprawka 364
Vladimír Bilčík

Projekt rezolucji
Ustęp 30 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30a. wzywa do zacieśnienia współpracy 
między Zjednoczonym Królestwem a Unią 
Europejską w sprawach dotyczących 
rozwoju demokracji w państwach 
trzecich; podkreśla znaczenie współpracy 
w dziedzinie wzmacniania 
praworządności, procesów reform i 
demokratycznych praktyk 
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parlamentarnych w państwach trzecich;

Or. en

Poprawka 365
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 30 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30a. wzywa Unię Europejską i 
Zjednoczone Królestwo, by wspierały 
likwidację broni jądrowej i systemów 
śmiercionośnej broni autonomicznej w 
drodze promowania przystąpienia do 
Traktatu o zakazie broni jądrowej 
(TPNW) i jego podpisania;

Or. en

Poprawka 366
Vladimír Bilčík

Projekt rezolucji
Ustęp 30 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30b. podkreśla, że zarówno 
Zjednoczone Królestwo, jak i Unia 
Europejska ponoszą wspólną 
odpowiedzialność za zwalczanie zagrożeń 
hybrydowych, włącznie z szerzeniem 
dezinformacji;

Or. en

Poprawka 367
Vladimír Bilčík

Projekt rezolucji
Ustęp 30 c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

30c. ponownie wyraża poparcie dla 
wspólnych wysiłków mediacyjnych i misji 
obserwacji wyborów w państwach 
trzecich;

Or. en

Poprawka 368
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. podkreśla znaczenie współpracy 
konsularnej między UE a Zjednoczonym 
Królestwem, gdyż zapewniłaby ona 
wszystkim obywatelom skuteczną pomoc i 
umożliwiłaby Zjednoczonemu Królestwu 
oferowanie swoim obywatelom możliwości 
korzystania z ochrony konsularnej za 
pośrednictwem szerszej sieci konsulatów 
na całym świecie;

31. podkreśla znaczenie współpracy 
konsularnej między UE a Zjednoczonym 
Królestwem, gdyż zapewniłaby ona 
wszystkim obywatelom skuteczną pomoc i 
umożliwiłaby Zjednoczonemu Królestwu 
oferowanie swoim obywatelom możliwości 
korzystania z ochrony konsularnej za 
pośrednictwem szerszej sieci konsulatów 
na całym świecie; wzywa UE i 
Zjednoczone Królestwo do dopilnowania, 
aby obywatele brytyjscy i unijni mogli 
korzystać z ochrony dyplomatycznej i 
konsularnej w państwach trzecich, w 
których jedna ze stron nie ma 
przedstawicielstwa dyplomatycznego, jak 
określono w art. 20 ust. 2 lit. c) TFUE;

Or. en

Poprawka 369
Urmas Paet

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. podkreśla znaczenie współpracy 31. podkreśla znaczenie współpracy 
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konsularnej między UE a Zjednoczonym 
Królestwem, gdyż zapewniłaby ona 
wszystkim obywatelom skuteczną pomoc i 
umożliwiłaby Zjednoczonemu Królestwu 
oferowanie swoim obywatelom możliwości 
korzystania z ochrony konsularnej za 
pośrednictwem szerszej sieci konsulatów 
na całym świecie;

konsularnej między UE a Zjednoczonym 
Królestwem, gdyż zapewniłaby ona 
wszystkim obywatelom skuteczną pomoc i 
umożliwiłaby zarówno Zjednoczonemu 
Królestwu, jak i UE oferowanie swoim 
obywatelom możliwości korzystania z 
ochrony konsularnej za pośrednictwem 
szerszej sieci konsulatów na całym 
świecie;

Or. en

Poprawka 370
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. podkreśla znaczenie współpracy 
konsularnej między UE a Zjednoczonym 
Królestwem, gdyż zapewniłaby ona 
wszystkim obywatelom skuteczną pomoc i 
umożliwiłaby Zjednoczonemu Królestwu 
oferowanie swoim obywatelom możliwości 
korzystania z ochrony konsularnej za 
pośrednictwem szerszej sieci konsulatów 
na całym świecie;

31. podkreśla istotne znaczenie 
współpracy konsularnej między UE a 
Zjednoczonym Królestwem, gdyż 
zapewniłaby ona wszystkim obywatelom 
skuteczną pomoc i umożliwiłaby 
Zjednoczonemu Królestwu oferowanie 
swoim obywatelom możliwości 
korzystania z ochrony konsularnej za 
pośrednictwem szerszej sieci konsulatów 
na całym świecie;

Or. en

Poprawka 371
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. zaznacza, że w całym układzie 
między UE a Zjednoczonym Królestwem 
jako państwem trzecim oprócz przepisów 
dotyczących równych warunków działania 

32. zaznacza, że w całym układzie 
między UE a Zjednoczonym Królestwem 
jako państwem trzecim oprócz przepisów 
dotyczących równych warunków działania 
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należy przewidzieć ustanowienie spójnego 
i solidnego systemu zarządzania 
stanowiącego nadrzędne ramy obejmujące 
wspólny stały nadzór nad układem i 
zarządzanie nim, a także mechanizmy 
rozstrzygania sporów i mechanizmy 
egzekwowania wraz z sankcjami i 
środkami tymczasowymi, jeżeli zachodzi 
taka potrzeba, w odniesieniu do wykładni i 
stosowania postanowień tego układu;

należy przewidzieć ustanowienie spójnego 
i solidnego systemu zarządzania 
stanowiącego nadrzędne ramy obejmujące 
wspólny stały nadzór nad układem i 
zarządzanie nim, a także przejrzyste 
mechanizmy rozstrzygania sporów i 
mechanizmy egzekwowania wraz z 
sankcjami i środkami tymczasowymi, 
jeżeli zachodzi taka potrzeba, w 
odniesieniu do wykładni i stosowania 
postanowień tego układu; jest zdania, że 
jednolity, kompleksowy i przekrojowy 
mechanizm zarządzania zgodnie z tymi 
wytycznymi powinien mieć zastosowanie 
do przyszłych stosunków ze Zjednoczonym 
Królestwem jako całością, a jednocześnie 
należy zapewnić spójność z 
postanowieniami umowy o wystąpieniu; 
zwraca uwagę, że mechanizm 
rozwiązywania konfliktów będzie musiał 
być solidny oraz zapewniać skuteczne, 
szybkie i odstraszające środki zaradcze; 
podkreśla, że Parlament Europejski będzie 
nadal bacznie śledzić wdrażanie 
wszystkich przepisów; przypomina, że jako 
byłe państwo członkowskie Zjednoczone 
Królestwo stworzyło ważne struktury 
współpracy instytucjonalnej i dialogu z 
UE, które powinny ułatwić 
funkcjonowanie takich porozumień 
horyzontalnych;

Or. en

Poprawka 372
David McAllister

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. zaznacza, że w całym układzie 
między UE a Zjednoczonym Królestwem 
jako państwem trzecim oprócz przepisów 
dotyczących równych warunków działania 
należy przewidzieć ustanowienie spójnego 
i solidnego systemu zarządzania 

32. zaznacza, że w całym układzie 
między UE a Zjednoczonym Królestwem 
jako państwem trzecim oprócz przepisów 
dotyczących równych warunków działania 
należy przewidzieć ustanowienie spójnego 
i solidnego systemu zarządzania 
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stanowiącego nadrzędne ramy obejmujące 
wspólny stały nadzór nad układem i 
zarządzanie nim, a także mechanizmy 
rozstrzygania sporów i mechanizmy 
egzekwowania wraz z sankcjami i 
środkami tymczasowymi, jeżeli zachodzi 
taka potrzeba, w odniesieniu do wykładni i 
stosowania postanowień tego układu;

stanowiącego nadrzędne ramy obejmujące 
wspólny stały nadzór nad układem i 
zarządzanie nim, a także mechanizmy 
rozstrzygania sporów i mechanizmy 
egzekwowania wraz z sankcjami i 
środkami tymczasowymi, jeżeli zachodzi 
taka potrzeba, w odniesieniu do wykładni i 
stosowania postanowień tego układu; 
ponownie podkreśla, że UE oczekuje od 
Zjednoczonego Królestwa większych 
ambicji w odniesieniu do zarządzania z 
myślą o stworzeniu solidnego przyszłego 
partnerstwa z tym krajem; przypomina, że 
Zjednoczone Królestwo nie może jedynie 
czerpać korzyści z przyszłego partnerstwa 
z UE, którego podstawą musi być 
równowaga praw i obowiązków;

Or. en

Poprawka 373
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. zaznacza, że w całym układzie 
między UE a Zjednoczonym Królestwem 
jako państwem trzecim oprócz przepisów 
dotyczących równych warunków działania 
należy przewidzieć ustanowienie spójnego 
i solidnego systemu zarządzania 
stanowiącego nadrzędne ramy obejmujące 
wspólny stały nadzór nad układem i 
zarządzanie nim, a także mechanizmy 
rozstrzygania sporów i mechanizmy 
egzekwowania wraz z sankcjami i 
środkami tymczasowymi, jeżeli zachodzi 
taka potrzeba, w odniesieniu do wykładni i 
stosowania postanowień tego układu;

32. zaznacza, że w całym układzie 
między UE a Zjednoczonym Królestwem 
jako państwem trzecim oprócz przepisów 
dotyczących równych warunków działania 
należy przewidzieć ustanowienie jednego, 
spójnego i solidnego systemu zarządzania 
stanowiącego nadrzędne ramy obejmujące 
wspólny stały nadzór nad układem, 
zarządzanie nim, wdrażanie go i jego 
przegląd, a także mechanizmy 
rozstrzygania sporów i mechanizmy 
egzekwowania wraz z sankcjami i 
środkami tymczasowymi, jeżeli zachodzi 
taka potrzeba, w odniesieniu do wykładni i 
stosowania postanowień tego układu, jak 
również stały dialog stron, aby wytyczyć 
strategiczne kierunki działania;

Or. en
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Poprawka 374
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. zaznacza, że w całym układzie 
między UE a Zjednoczonym Królestwem 
jako państwem trzecim oprócz przepisów 
dotyczących równych warunków działania 
należy przewidzieć ustanowienie spójnego 
i solidnego systemu zarządzania 
stanowiącego nadrzędne ramy obejmujące 
wspólny stały nadzór nad układem i 
zarządzanie nim, a także mechanizmy 
rozstrzygania sporów i mechanizmy 
egzekwowania wraz z sankcjami i 
środkami tymczasowymi, jeżeli zachodzi 
taka potrzeba, w odniesieniu do wykładni i 
stosowania postanowień tego układu;

32. zaznacza, że w całym układzie 
między UE a Zjednoczonym Królestwem 
jako państwem trzecim oprócz przepisów 
dotyczących równych warunków działania 
należy przewidzieć ustanowienie spójnego 
i solidnego systemu zarządzania 
stanowiącego nadrzędne ramy obejmujące 
wspólny stały nadzór nad układem i 
zarządzanie nim, a także mechanizmy 
rozstrzygania sporów i mechanizmy 
egzekwowania wraz z sankcjami i 
środkami tymczasowymi, jeżeli zachodzi 
taka potrzeba, w odniesieniu do wykładni i 
stosowania postanowień tego układu; 
podkreśla, że kontrolę nad tym systemem 
zarządzania powinna sprawować Rada;

Or. fr

Poprawka 375
Traian Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. zaznacza, że w całym układzie 
między UE a Zjednoczonym Królestwem 
jako państwem trzecim oprócz przepisów 
dotyczących równych warunków działania 
należy przewidzieć ustanowienie spójnego 
i solidnego systemu zarządzania 
stanowiącego nadrzędne ramy obejmujące 
wspólny stały nadzór nad układem i 
zarządzanie nim, a także mechanizmy 
rozstrzygania sporów i mechanizmy 
egzekwowania wraz z sankcjami i 

32. zaznacza, że w całym układzie 
między UE a Zjednoczonym Królestwem 
jako państwem trzecim oprócz przepisów 
dotyczących równych warunków działania, 
konkretnych kwestii sektorowych i 
tematycznych obszarów współpracy należy 
przewidzieć ustanowienie spójnego i 
solidnego systemu zarządzania 
stanowiącego nadrzędne ramy obejmujące 
wspólny stały nadzór nad układem i 
zarządzanie nim, a także mechanizmy 
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środkami tymczasowymi, jeżeli zachodzi 
taka potrzeba, w odniesieniu do wykładni i 
stosowania postanowień tego układu;

rozstrzygania sporów i mechanizmy 
egzekwowania wraz z sankcjami i 
środkami tymczasowymi, jeżeli zachodzi 
taka potrzeba, w odniesieniu do wykładni i 
stosowania wszystkich postanowień tego 
układu;

Or. ro

Poprawka 376
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 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. zaznacza, że w całym układzie 
między UE a Zjednoczonym Królestwem 
jako państwem trzecim oprócz przepisów 
dotyczących równych warunków działania 
należy przewidzieć ustanowienie spójnego 
i solidnego systemu zarządzania 
stanowiącego nadrzędne ramy obejmujące 
wspólny stały nadzór nad układem i 
zarządzanie nim, a także mechanizmy 
rozstrzygania sporów i mechanizmy 
egzekwowania wraz z sankcjami i 
środkami tymczasowymi, jeżeli zachodzi 
taka potrzeba, w odniesieniu do wykładni i 
stosowania postanowień tego układu;

32. zaznacza, że w całym układzie 
między UE a Zjednoczonym Królestwem 
jako państwem trzecim oprócz przepisów 
dotyczących równych warunków działania 
i rybołówstwa należy przewidzieć 
ustanowienie spójnego i solidnego systemu 
zarządzania stanowiącego nadrzędne ramy 
obejmujące wspólny stały nadzór nad 
układem i zarządzanie nim, a także 
mechanizmy rozstrzygania sporów i 
mechanizmy egzekwowania wraz z 
sankcjami i środkami tymczasowymi, 
jeżeli zachodzi taka potrzeba, w 
odniesieniu do wykładni i stosowania 
postanowień tego układu;

Or. en

Poprawka 377
Danuta Maria Hübner

Projekt rezolucji
Ustęp 32
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Projekt rezolucji Poprawka

32. zaznacza, że w całym układzie 
między UE a Zjednoczonym Królestwem 
jako państwem trzecim oprócz przepisów 
dotyczących równych warunków działania 
należy przewidzieć ustanowienie spójnego 
i solidnego systemu zarządzania 
stanowiącego nadrzędne ramy obejmujące 
wspólny stały nadzór nad układem i 
zarządzanie nim, a także mechanizmy 
rozstrzygania sporów i mechanizmy 
egzekwowania wraz z sankcjami i 
środkami tymczasowymi, jeżeli zachodzi 
taka potrzeba, w odniesieniu do wykładni i 
stosowania postanowień tego układu;

32. zaznacza, że w całym układzie 
między UE a Zjednoczonym Królestwem 
jako państwem trzecim oprócz przepisów 
dotyczących równych warunków działania 
należy przewidzieć ustanowienie jednego, 
spójnego i solidnego systemu zarządzania 
stanowiącego nadrzędne ramy obejmujące 
wspólny stały nadzór nad układem i 
zarządzanie nim, a także mechanizmy 
rozstrzygania sporów, zapewniania 
zgodności z przepisami i mechanizmy 
egzekwowania wraz z sankcjami i 
środkami tymczasowymi, jeżeli zachodzi 
taka potrzeba, w odniesieniu do wykładni i 
stosowania postanowień tego układu;

Or. en

Poprawka 378
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. podkreśla, że jest absolutnie 
konieczne, by ten system zarządzania 
układem w pełni gwarantował autonomię 
procesu podejmowania decyzji w UE oraz 
jej porządek prawny i sądowy, w tym rolę 
Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej jako jedynego podmiotu 
dokonującego oficjalnej wykładni prawa 
UE i Karty praw podstawowych UE; 
uważa, że w odniesieniu do przepisów, 
których podstawą są unijne koncepcje 
prawne, zasady wykonywania układu 
muszą przewidywać możliwość odwołania 
się do Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej;

33. podkreśla, że jest absolutnie 
konieczne, by ten system zarządzania 
układem w pełni gwarantował autonomię 
procesu podejmowania decyzji w UE oraz 
jej porządek prawny i sądowy, w tym rolę 
Parlamentu Europejskiego i Rady jako 
współprawodawców prawa unijnego oraz 
rolę Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej jako jedynego podmiotu 
dokonującego oficjalnej wykładni prawa 
UE i Karty praw podstawowych UE; 
uważa, że w odniesieniu do przepisów, 
których podstawą są unijne koncepcje 
prawne, zasady wykonywania układu 
muszą przewidywać możliwość odwołania 
się do Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej;

Or. en
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Poprawka 379
Nacho Sánchez Amor, Inma Rodríguez-Piñero, Javi López, Javier Moreno Sánchez

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. podkreśla, że jest absolutnie 
konieczne, by ten system zarządzania 
układem w pełni gwarantował autonomię 
procesu podejmowania decyzji w UE oraz 
jej porządek prawny i sądowy, w tym rolę 
Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej jako jedynego podmiotu 
dokonującego oficjalnej wykładni prawa 
UE i Karty praw podstawowych UE; 
uważa, że w odniesieniu do przepisów, 
których podstawą są unijne koncepcje 
prawne, zasady wykonywania układu 
muszą przewidywać możliwość odwołania 
się do Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej;

33. podkreśla, że jest absolutnie 
konieczne, by ten system zarządzania 
układem w pełni gwarantował proces 
podejmowania decyzji w UE oraz jej 
porządek prawny i sądowy, w tym rolę 
Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej jako jedynego podmiotu 
dokonującego oficjalnej wykładni prawa 
UE i Karty praw podstawowych UE, a 
zarazem zapewniał autonomię obu stron; 
uważa, że w odniesieniu do przepisów, 
których podstawą są unijne koncepcje 
prawne, zasady wykonywania układu 
muszą przewidywać możliwość odwołania 
się do Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej;

Or. en

Poprawka 380
Traian Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. podkreśla, że jest absolutnie 
konieczne, by ten system zarządzania 
układem w pełni gwarantował autonomię 
procesu podejmowania decyzji w UE oraz 
jej porządek prawny i sądowy, w tym rolę 
Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej jako jedynego podmiotu 
dokonującego oficjalnej wykładni prawa 
UE i Karty praw podstawowych UE; 
uważa, że w odniesieniu do przepisów, 
których podstawą są unijne koncepcje 

33. podkreśla, że jest absolutnie 
konieczne, by ten system zarządzania 
układem w pełni gwarantował autonomię 
procesu podejmowania decyzji w UE oraz 
jej porządek prawny i sądowy, w tym rolę 
Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej jako jedynego podmiotu 
dokonującego oficjalnej wykładni prawa 
UE i Karty praw podstawowych UE; 
uważa, że w odniesieniu do przepisów, 
których podstawą są unijne koncepcje 
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prawne, zasady wykonywania układu 
muszą przewidywać możliwość odwołania 
się do Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej;

prawne, zasady zarządzania układem 
muszą przewidywać możliwość odwołania 
się do Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej;

Or. ro

Poprawka 381
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. z zadowoleniem przyjmuje 
postanowienia projektu układu mające na 
celu zachowanie autonomii porządku 
prawnego UE, w tym roli Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej jako 
organu najwyższego szczebla w 
dokonywaniu wykładni prawa UE;

Or. en

Poprawka 382
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 33 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

33a. uważa, że obie strony muszą mieć 
sprawny system skutecznego 
monitorowania egzekwowania układu 
przez niezależny organ dysponujący 
odpowiednimi zasobami; podkreśla, że 
istotne jest, aby niezależny organ był 
uprawniony do wszczęcia postępowania, w 
tym przeciwko rządowi, przed właściwym 
sądem lub trybunałem w ramach 
odpowiednich procedur sądowych w celu 
skorzystania z odpowiedniego środka 
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prawnego, w tym sankcji;

Or. en

Poprawka 383
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 33 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

33b. podkreśla potrzebę ustanowienia 
systemu kontroli na szczeblu UE, który 
umożliwi Parlamentowi i Radzie 
uruchomienie za pośrednictwem Komisji 
systemu rozstrzygania sporów, gdy uznają, 
że Zjednoczone Królestwo narusza układ; 
podkreśla, że system ten powinien 
przewidywać stopniowe sankcje, a także 
środki zaradcze w przypadku stwierdzenia, 
że jedna ze stron narusza układ; 
podkreśla, że nie wyrazi zgody na żadną 
umowę, która mogłaby bezpośrednio lub 
pośrednio osłabić rolę Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej w 
kwestiach prawa Unii;

Or. en

Poprawka 384
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Anna Bonfrisco, 
Susanna Ceccardi

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. podkreśla, że cały układ powinien 
podlegać przepisom o dialogu ze 
społeczeństwem obywatelskim, 
zaangażowaniu zainteresowanych stron i 
konsultacjach obu stron; nalega na 
utworzenie wewnętrznych grup 

skreśla się
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doradczych nadzorujących wdrażanie 
układu;

Or. fr

Poprawka 385
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. podkreśla, że cały układ powinien 
podlegać przepisom o dialogu ze 
społeczeństwem obywatelskim, 
zaangażowaniu zainteresowanych stron i 
konsultacjach obu stron; nalega na 
utworzenie wewnętrznych grup doradczych 
nadzorujących wdrażanie układu;

34. podkreśla, że cały układ powinien 
podlegać przepisom o dialogu ze 
społeczeństwem obywatelskim, 
zaangażowaniu zainteresowanych stron i 
konsultacjach obu stron; nalega na 
utworzenie wewnętrznych grup doradczych 
nadzorujących wdrażanie układu; uważa, 
że należy doprecyzować funkcjonowanie 
Forum Społeczeństwa Obywatelskiego, w 
szczególności w odniesieniu do sposobu, w 
jaki będą odbywać się dialog i konsultacje 
między forum a Radą Partnerstwa;

Or. en

Poprawka 386
Vladimír Bilčík

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. z zadowoleniem przyjmuje 
propozycję ustanowienia Zgromadzenia 
Parlamentarnego Partnerstwa posłów do 
Parlamentu Europejskiego i do 
parlamentu Zjednoczonego Królestwa;

Or. en



PE652.501v01-00 78/79 AM\1206090PL.docx

PL

Poprawka 387
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 34 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

34a. podkreśla, że układ powinien być 
podstawą prawną przepisów 
umożliwiających stworzenie struktury 
instytucjonalnej wspólnego organu 
parlamentarnego na mocy układu, który 
to organ będzie miał prawo przyjmowania 
rezolucji, zaleceń i opinii, w tym sugestii 
dotyczących zmian do układu w celu 
utrzymania maksymalnego poziomu 
bezcłowego i bezkontyngentowego dostępu 
obu stron do rynku, sugestii dla partnerów 
układu dotyczących statusu jego 
wdrożenia, co z kolei zapewni wspólnemu 
organowi parlamentarnemu uzasadnioną 
odpowiedź wyjaśniającą, jakie środki 
zamierza podjąć;

Or. en

Poprawka 388
Danuta Maria Hübner

Projekt rezolucji
Ustęp 34 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

34a. przypomina, że Parlament musi 
być w stanie sprawować nadzór polityczny 
oraz że należy uszanować jego rolę we 
wdrażaniu przepisów dotyczących 
współpracy regulacyjnej, a także jego 
prawa i prerogatywy jako 
współprawodawcy;

Or. en
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Poprawka 389
Danuta Maria Hübner

Projekt rezolucji
Ustęp 34 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

34b. przypomina, że przyszły układ nie 
może wejść w życie bez zgody Parlamentu;

Or. en


