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Predlog spremembe 1
Dragoş Tudorache

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da mora predvideno 
partnerstvo temeljiti na skupnih vrednotah 
in demokratičnih načelih, pravni državi in 
spoštovanju človekovih pravic, kar je treba 
izraziti v zavezujočih političnih klavzulah; 
poudarja, da bo EU ostala zavezana Listini 
Evropske unije o temeljnih pravicah, zato 
je treba v sporazum o prihodnjem odnosu 
vključiti zavezo Združenega kraljestva, da 
bo tudi v prihodnje spoštovalo okvir 
Evropske konvencije o človekovih 
pravicah;

2. poudarja, da mora predvideno 
partnerstvo temeljiti na skupnih vrednotah, 
vzajemnem zaupanju in demokratičnih 
načelih, pravni državi in spoštovanju 
človekovih pravic, kar je treba izraziti v 
zavezujočih političnih klavzulah; poudarja, 
da bo EU ostala zavezana Listini Evropske 
unije o temeljnih pravicah, zato je treba v 
sporazum o prihodnjem odnosu vključiti 
zavezo Združenega kraljestva, da bo tudi v 
prihodnje spoštovalo okvir Evropske 
konvencije o človekovih pravicah;

Or. en

Predlog spremembe 2
Terry Reintke

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. izraža zaskrbljenost zaradi 
počasnega napredka pri pogajanjih, saj sta 
bila odpovedana dva kroga pogajanj, 
načrtovana med karanteno zaradi 
pandemije covida-19, in nadaljevanje po 
20. aprilu; ugotavlja, da po informacijah 
projektne skupine za odnose z Združenim 
kraljestvom pri Evropski komisiji kljub 
prvi izmenjavi mnenj o varnosti, 
preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju 
kaznivih dejanj ter pravosodnem 
sodelovanju v kazenskih zadevah, varstvu 
podatkov in pravicah državljanov, pa tudi 
nezakonitih migracijah in azilu, ki je 
potekala v drugem krogu pogajanj, ni bil 

4. izraža zaskrbljenost zaradi 
počasnega napredka pri pogajanjih, saj sta 
bila odpovedana dva kroga pogajanj, 
načrtovana med karanteno zaradi 
pandemije covida-19, in nadaljevanje po 
20. aprilu; ugotavlja, da po informacijah 
projektne skupine za odnose z Združenim 
kraljestvom pri Evropski komisiji kljub 
prvi izmenjavi mnenj o varnosti, 
preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju 
kaznivih dejanj ter pravosodnem 
sodelovanju v kazenskih zadevah, varstvu 
podatkov in pravicah državljanov, pa tudi 
migracijah in azilu, ki je potekala v drugem 
krogu pogajanj, ni bil dosežen opaznejši 
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dosežen opaznejši napredek; opozarja, da 
je mogoče v skladu s členom 132 
sporazuma o izstopu prehodno obdobje 
podaljšati le s sklepom skupnega odbora 
pred 1. julijem 2020; je seznanjen, da je 
vlada Združenega kraljestva v drugem 
krogu pogajanj poudarila, da ne namerava 
prositi za podaljšanje prehodnega obdobja; 
je zelo zaskrbljen zaradi majhne 
verjetnosti, da bodo pogajanja o vseh 
bistvenih vprašanjih zaključena do konca 
leta, zlasti zaradi pandemije covida-19 in 
dosedanjega počasnega napredka; poziva 
pogajalski partnerici, naj si močno 
prizadevata za vzporedni napredek na vseh 
pogajalskih področjih, tudi najbolj 
problematičnih, in sprejmeta celovito 
pogajalsko strategijo;

napredek; opozarja, da je mogoče v skladu 
s členom 132 sporazuma o izstopu 
prehodno obdobje podaljšati le s sklepom 
skupnega odbora pred 1. julijem 2020; je 
seznanjen, da je vlada Združenega 
kraljestva v drugem krogu pogajanj 
poudarila, da ne namerava prositi za 
podaljšanje prehodnega obdobja; je zelo 
zaskrbljen zaradi majhne verjetnosti, da 
bodo pogajanja o vseh bistvenih vprašanjih 
zaključena do konca leta, zlasti zaradi 
pandemije covida-19 in dosedanjega 
počasnega napredka; poziva pogajalski 
partnerici, naj si močno prizadevata za 
vzporedni napredek na vseh pogajalskih 
področjih, tudi najbolj problematičnih, in 
sprejmeta celovito pogajalsko strategijo;

Or. en

Predlog spremembe 3
Sira Rego

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. izraža zaskrbljenost zaradi 
počasnega napredka pri pogajanjih, saj sta 
bila odpovedana dva kroga pogajanj, 
načrtovana med karanteno zaradi 
pandemije covida-19, in nadaljevanje po 
20. aprilu; ugotavlja, da po informacijah 
projektne skupine za odnose z Združenim 
kraljestvom pri Evropski komisiji kljub 
prvi izmenjavi mnenj o varnosti, 
preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju 
kaznivih dejanj ter pravosodnem 
sodelovanju v kazenskih zadevah, varstvu 
podatkov in pravicah državljanov, pa tudi 
nezakonitih migracijah in azilu, ki je 
potekala v drugem krogu pogajanj, ni bil 
dosežen opaznejši napredek; opozarja, da 
je mogoče v skladu s členom 132 
sporazuma o izstopu prehodno obdobje 

4. izraža zaskrbljenost zaradi 
počasnega napredka pri pogajanjih, saj sta 
bila odpovedana dva kroga pogajanj, 
načrtovana med karanteno zaradi 
pandemije covida-19, in nadaljevanje po 
20. aprilu; ugotavlja, da po informacijah 
projektne skupine za odnose z Združenim 
kraljestvom pri Evropski komisiji kljub 
prvi izmenjavi mnenj o varnosti, 
preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju 
kaznivih dejanj ter pravosodnem 
sodelovanju v kazenskih zadevah, varstvu 
podatkov in pravicah državljanov, pa tudi 
migracijah in azilu, ki je potekala v drugem 
krogu pogajanj, ni bil dosežen opaznejši 
napredek; opozarja, da je mogoče v skladu 
s členom 132 sporazuma o izstopu 
prehodno obdobje podaljšati le s sklepom 
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podaljšati le s sklepom skupnega odbora 
pred 1. julijem 2020; je seznanjen, da je 
vlada Združenega kraljestva v drugem 
krogu pogajanj poudarila, da ne namerava 
prositi za podaljšanje prehodnega obdobja; 
je zelo zaskrbljen zaradi majhne 
verjetnosti, da bodo pogajanja o vseh 
bistvenih vprašanjih zaključena do konca 
leta, zlasti zaradi pandemije covida-19 in 
dosedanjega počasnega napredka; poziva 
pogajalski partnerici, naj si močno 
prizadevata za vzporedni napredek na vseh 
pogajalskih področjih, tudi najbolj 
problematičnih, in sprejmeta celovito 
pogajalsko strategijo;

skupnega odbora pred 1. julijem 2020; je 
seznanjen, da je vlada Združenega 
kraljestva v drugem krogu pogajanj 
poudarila, da ne namerava prositi za 
podaljšanje prehodnega obdobja; je zelo 
zaskrbljen zaradi majhne verjetnosti, da 
bodo pogajanja o vseh bistvenih vprašanjih 
zaključena do konca leta, zlasti zaradi 
pandemije covida-19 in dosedanjega 
počasnega napredka; poziva pogajalski 
partnerici, naj si močno prizadevata za 
vzporedni napredek na vseh pogajalskih 
področjih, tudi najbolj problematičnih, in 
sprejmeta celovito pogajalsko strategijo;

Or. en

Predlog spremembe 4
Evin Incir

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. izraža zaskrbljenost zaradi 
počasnega napredka pri pogajanjih, saj sta 
bila odpovedana dva kroga pogajanj, 
načrtovana med karanteno zaradi 
pandemije covida-19, in nadaljevanje po 
20. aprilu; ugotavlja, da po informacijah 
projektne skupine za odnose z Združenim 
kraljestvom pri Evropski komisiji kljub 
prvi izmenjavi mnenj o varnosti, 
preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju 
kaznivih dejanj ter pravosodnem 
sodelovanju v kazenskih zadevah, varstvu 
podatkov in pravicah državljanov, pa tudi 
nezakonitih migracijah in azilu, ki je 
potekala v drugem krogu pogajanj, ni bil 
dosežen opaznejši napredek; opozarja, da 
je mogoče v skladu s členom 132 
sporazuma o izstopu prehodno obdobje 
podaljšati le s sklepom skupnega odbora 
pred 1. julijem 2020; je seznanjen, da je 
vlada Združenega kraljestva v drugem 

4. izraža zaskrbljenost zaradi 
počasnega napredka pri pogajanjih, saj sta 
bila odpovedana dva kroga pogajanj, 
načrtovana med karanteno zaradi 
pandemije covida-19, in nadaljevanje po 
20. aprilu; ugotavlja, da po informacijah 
projektne skupine za odnose z Združenim 
kraljestvom pri Evropski komisiji kljub 
prvi izmenjavi mnenj o varnosti, 
preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju 
kaznivih dejanj ter pravosodnem 
sodelovanju v kazenskih zadevah, varstvu 
podatkov in pravicah državljanov, pa tudi 
migracijah in azilu, ki je potekala v drugem 
krogu pogajanj, ni bil dosežen opaznejši 
napredek; opozarja, da je mogoče v skladu 
s členom 132 sporazuma o izstopu 
prehodno obdobje podaljšati le s sklepom 
skupnega odbora pred 1. julijem 2020; je 
seznanjen, da je vlada Združenega 
kraljestva v drugem krogu pogajanj 



PE652.317v01-00 6/24 AM\1205232SL.docx

SL

krogu pogajanj poudarila, da ne namerava 
prositi za podaljšanje prehodnega obdobja; 
je zelo zaskrbljen zaradi majhne 
verjetnosti, da bodo pogajanja o vseh 
bistvenih vprašanjih zaključena do konca 
leta, zlasti zaradi pandemije covida-19 in 
dosedanjega počasnega napredka; poziva 
pogajalski partnerici, naj si močno 
prizadevata za vzporedni napredek na vseh 
pogajalskih področjih, tudi najbolj 
problematičnih, in sprejmeta celovito 
pogajalsko strategijo;

poudarila, da ne namerava prositi za 
podaljšanje prehodnega obdobja; je zelo 
zaskrbljen zaradi majhne verjetnosti, da 
bodo pogajanja o vseh bistvenih vprašanjih 
zaključena do konca leta, zlasti zaradi 
pandemije covida-19 in dosedanjega 
počasnega napredka; poziva pogajalski 
partnerici, naj si močno prizadevata za 
vzporedni napredek na vseh pogajalskih 
področjih, tudi najbolj problematičnih, in 
sprejmeta celovito pogajalsko strategijo;

Or. en

Predlog spremembe 5
Dragoş Tudorache

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. je seznanjen z razpravami v 
skupnem odboru EU in Združenega 
kraljestva, ustanovljenem na osnovi 
sporazuma o izstopu, in s prihodnjim 
srečanjem posebnega odbora za človekove 
pravice; poziva sopredsednika skupnega 
odbora, naj v zvezi s tem dejavno 
pritegneta državljane in organizacije 
civilne družbe; zahteva, da je Parlament v 
celoti seznanjen z vsemi razpravami in 
sklepi skupnega odbora; je zaskrbljen, ker 
je bil po najnovejših statističnih podatkih o 
shemi EU za pridobitev statusa1, ki jih je 
notranje ministrstvo Združenega kraljestva 
objavilo 16. aprila 2020, od skupaj 
3,4 milijona (3.468.700) vlog, prejetih do 
31. marca 2020, status podeljen le v 58 % 
primerov, v 41 % pa je bil podeljen status v 
pridobivanju; ponavlja poziv Parlamenta2 
glede shem za status rezidenta tako v 
Združenem kraljestvu kot v državah 
članicah, da morajo biti namreč 
nediskriminacijske, uporabniku prijazne, 
pregledne, brezplačne in deklarativne 

5. je seznanjen z razpravami v 
skupnem odboru EU in Združenega 
kraljestva, ustanovljenem na osnovi 
sporazuma o izstopu, in s prihodnjim 
srečanjem posebnega odbora za človekove 
pravice; poziva sopredsednika skupnega 
odbora, naj v zvezi s tem dejavno 
pritegneta državljane in organizacije 
civilne družbe; zahteva, da je Parlament v 
celoti seznanjen z vsemi razpravami in 
sklepi skupnega odbora; je zaskrbljen, ker 
je bil po najnovejših statističnih podatkih o 
shemi EU za pridobitev statusa1, ki jih je 
notranje ministrstvo Združenega kraljestva 
objavilo 16. aprila 2020, od skupaj 
3,4 milijona (3.468.700) vlog, prejetih do 
31. marca 2020, status podeljen le v 58 % 
primerov, v 41 % pa je bil podeljen status v 
pridobivanju; ponavlja poziv Parlamenta2 
glede shem za status rezidenta tako v 
Združenem kraljestvu kot v državah 
članicah, da morajo biti namreč 
nediskriminacijske, uporabniku prijazne, 
pregledne, brezplačne in deklarativne 
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narave ter da morajo prosilci prejeti fizični 
dokument o statusu; poudarja, da bi bilo 
treba v skladu s sporazumom o izstopu 
državljane EU s statusom v pridobivanju 
obravnavati enako kot državljane 
Združenega kraljestva, tudi kar zadeva 
dostop do socialnih prejemkov; poziva 
skupni odbor in Komisijo, naj spremljata 
razvoj dogodkov; ugotavlja, da je bil 
dosežen zelo majhen napredek v zvezi s 
pozivom Parlamenta, da je treba rešiti 
vprašanja o shemi EU za pridobitev 
statusa, zlasti o dostopnosti vlog, 
neodvisnosti organa za nadzor in 
morebitnih posledicah za državljane Unije, 
ki bodo zamudili rok, pa tudi o veljavnosti 
te sheme za državljane EU-27 na Severnem 
Irskem, ki niso zaprosili za državljanstvo 
Združenega kraljestva pod pogoji 
Velikonočnega sporazuma, in o tem, da je 
treba Velikonočni sporazum spoštovati v 
celoti, kot je določeno v sporazumu o 
izstopu; poziva organe Združenega 
kraljestva, naj poskrbijo, da pravice 
državljanov na Severnem Irskem ne bodo 
zmanjšane; poudarja, da je treba ta 
vprašanja v celoti rešiti in oceniti do izteka 
prehodnega obdobja, saj je to pogoj za 
prihodnji sporazum;

narave ter da morajo prosilci prejeti fizični 
dokument o statusu; poudarja, da bi bilo 
treba v skladu s sporazumom o izstopu 
državljane EU s statusom v pridobivanju 
obravnavati enako kot državljane 
Združenega kraljestva, tudi kar zadeva 
dostop do socialnih prejemkov in 
zdravstvenega sistema; poziva skupni 
odbor in Komisijo, naj spremljata razvoj 
dogodkov; ugotavlja, da je bil dosežen zelo 
majhen napredek v zvezi s pozivom 
Parlamenta, da je treba rešiti vprašanja o 
shemi EU za pridobitev statusa, zlasti o 
dostopnosti vlog, neodvisnosti organa za 
nadzor in morebitnih posledicah za 
državljane Unije, ki bodo zamudili rok, pa 
tudi o veljavnosti te sheme za državljane 
EU-27 na Severnem Irskem, ki niso 
zaprosili za državljanstvo Združenega 
kraljestva pod pogoji Velikonočnega 
sporazuma, in o tem, da je treba 
Velikonočni sporazum spoštovati v celoti, 
kot je določeno v sporazumu o izstopu; 
poziva organe Združenega kraljestva, naj 
poskrbijo, da pravice državljanov na 
Severnem Irskem ne bodo zmanjšane; 
poudarja, da je treba ta vprašanja v celoti 
rešiti in oceniti do izteka prehodnega 
obdobja, saj je to pogoj za prihodnji 
sporazum;

_________________ _________________
1 
https://assets.publishing.service.gov.uk/gov
ernment/uploads/system/uploads/attachme
nt_data/file/879569/eu-settlement-scheme-
statistics-march-2020.pdf

1 
https://assets.publishing.service.gov.uk/gov
ernment/uploads/system/uploads/attachme
nt_data/file/879569/eu-settlement-scheme-
statistics-march-2020.pdf

2 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 
12. februarja 2020 o predlaganem mandatu 
za pogajanja o novem partnerstvu z 
Združenim kraljestvom Velika Britanija in 
Severna Irska, P9_TA(2020)0033.

2 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 
12. februarja 2020 o predlaganem mandatu 
za pogajanja o novem partnerstvu z 
Združenim kraljestvom Velika Britanija in 
Severna Irska, P9_TA(2020)0033.

Or. en

Predlog spremembe 6
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Javier Zarzalejos, José Manuel García-Margallo y Marfil

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poudarja, da je treba varovati 
pravice prebivalcev, zlasti delavcev, ki se 
gibljejo z ene na drugo stran meje, dokler 
vladi Španije in Združenega kraljestva ne 
dosežeta dokončnega dogovora o 
dekolonizaciji Gibraltarja v skladu z 
resolucijami OZN, ki sta jih potrdila 
Evropski parlament in Evropski svet; 
poudarja, da bi bilo treba ta dogovor 
skleniti pred poletjem 2021, da bi se lahko 
kmalu začele uporabljati določbe Unije, ki 
vplivajo na pravice posameznikov (npr. v 
zračnem prometu) in se trenutno ne 
izvajajo;

Or. en

Predlog spremembe 7
Dragoş Tudorache

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poudarja, da je treba spodbujati in 
varovati temeljni pravici do zasebnosti in 
varstva podatkov, vključno z varnostjo 
osebnih podatkov, ki sta ključni za 
omogočanje digitalnega gospodarstva, ter 
opozarja, da EU zahteva popolno 
skladnost s temi načeli tako pri sedanji kot 
prihodnji trgovinski menjavi, ki se še 
razvija;

Or. en

Predlog spremembe 8
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Morten Petersen, Sophia in 't Veld, Nathalie Loiseau

Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. je zaskrbljen tudi zato, ker je 
Združeno kraljestvo v prvem krogu 
pogajanj o prihodnjem partnerskem 
sporazumu (od 2. do 5. marca 2020) 
navedlo, da se na področju pravosodnega 
in policijskega sodelovanja v kazenskih 
zadevah ne bo zavezalo izvajanju Evropske 
konvencije o človekovih pravicah in ne bo 
sprejelo pristojnosti Sodišča EU; obžaluje, 
da je to stališče ohranilo tudi v drugem 
krogu pogajanj; v celoti podpira izjavo 
glavnega pogajalca EU Michela Barniera, 
da bo imelo vztrajanje Združenega 
kraljestva pri tem stališču takojšnje in 
praktične posledice za sodelovanje med EU 
in Združenim kraljestvom, ki bo še naprej 
možno na podlagi mednarodnih 
sporazumov, ne bo pa zelo ambiciozno8; je 
seznanjen tudi z izjavami pogajalca EU 
Barniera po drugem krogu pogajanj, da 
Združeno kraljestvo v drugem krogu ni 
želelo dati trdnih zagotovil o temeljnih 
pravicah in osebnih svoboščinah ter je 
vztrajalo pri znižanju obstoječih 
standardov in odstopanju od dogovorjenih 
mehanizmov za varstvo podatkov, s tem pa 
postavilo velike ovire za prihodnje 
varnostno partnerstvo9;

11. zavzema stališče, da sporazum o 
pravosodnem in policijskem sodelovanju v 
kazenskih zadevah ne bo mogoč, če se 
Združeno kraljestvo ne bo izrecno 
zavezalo izvajanju Evropske konvencije o 
človekovih pravicah in ne bo sprejelo 
pristojnosti Sodišča EU; je zaskrbljen tudi 
zato, ker je Združeno kraljestvo v prvem 
krogu pogajanj o prihodnjem partnerskem 
sporazumu (od 2. do 5. marca 2020) 
navedlo, da se na področju pravosodnega 
in policijskega sodelovanja v kazenskih 
zadevah ne bo zavezalo izvajanju Evropske 
konvencije o človekovih pravicah in ne bo 
sprejelo pristojnosti Sodišča EU; obžaluje, 
da je to stališče ohranilo tudi v drugem 
krogu pogajanj; v celoti podpira izjavo 
glavnega pogajalca EU Michela Barniera, 
da bo imelo vztrajanje Združenega 
kraljestva pri tem stališču takojšnje in 
praktične posledice za sodelovanje med EU 
in Združenim kraljestvom, ki bo še naprej 
možno na podlagi mednarodnih 
sporazumov, ne bo pa zelo ambiciozno8; je 
seznanjen tudi z izjavami pogajalca EU 
Barniera po drugem krogu pogajanj, da 
Združeno kraljestvo v drugem krogu ni 
želelo dati trdnih zagotovil o temeljnih 
pravicah in osebnih svoboščinah ter je 
vztrajalo pri znižanju obstoječih 
standardov in odstopanju od dogovorjenih 
mehanizmov za varstvo podatkov, s tem pa 
postavilo velike ovire za prihodnje 
varnostno partnerstvo9;

_________________ _________________
8 
https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/sl/INF_19_5950

8 
https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/sl/INF_19_5950

9 
https://ec.europa.eu/commission/presscorn

9 
https://ec.europa.eu/commission/presscorn
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er/detail/sl/statement_20_739 er/detail/sl/statement_20_739

Or. en

Predlog spremembe 9
Terry Reintke

Osnutek mnenja
Odstavek 12

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12. meni, da je treba posebno pozornost 
nameniti pravnemu okviru Združenega 
kraljestva na področju državne varnosti in 
obdelave osebnih podatkov, ki jo izvajajo 
organi preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj; opozarja, da 
programi množičnega nadzora po pravu 
EU morda ne bodo ustrezni; se zavzema za 
upoštevanje sodne prakse Sodišča 
Evropske unije na tem področju, na primer 
zadeve Schrems, pa tudi sodne prakse 
Evropskega sodišča za človekove pravice;

12. meni, da je treba posebno pozornost 
nameniti pravnemu okviru Združenega 
kraljestva na področju državne varnosti in 
obdelave osebnih podatkov, ki jo izvajajo 
organi preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj; opozarja, da 
programi množičnega nadzora po pravu 
EU niso ustrezni; se zavzema za 
upoštevanje sodne prakse Sodišča 
Evropske unije na tem področju, na primer 
zadeve Schrems, pa tudi sodne prakse 
Evropskega sodišča za človekove pravice;

Or. en

Predlog spremembe 10
Nathalie Loiseau, Morten Petersen, Sophia in 't Veld

Osnutek mnenja
Odstavek 13 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

13a. poudarja, da se je Združeno 
kraljestvo kot država članica EU leta 2014 
z izvzetjem odločilo, da ne bo več 
sodelovalo pri instrumentih EU na 
področju pravosodnega in policijskega 
sodelovanja v kazenskih zadevah, nato pa 
se je v posameznih primerih ponovno 
vključilo v zakonodajne ukrepe;

Or. en
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Predlog spremembe 11
Dragoş Tudorache

Osnutek mnenja
Odstavek 15

Osnutek mnenja Predlog spremembe

15. znova poziva, naj si pogajalski 
strani glede na geografsko bližino in 
grožnje, s katerimi se soočata EU in 
Združeno kraljestvo, prizadevata za 
ohranitev učinkovite ureditve sodelovanja 
na področju preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj, ki je uspešno 
in vzajemno koristno za varnost 
državljanov, pri čemer je treba upoštevati, 
da je Združeno kraljestvo zdaj tretja država 
in zato ne more uživati enakih pravic in 
ugodnosti kot države članice; poudarja, da 
bi ločeni, samostojni sporazumi spodkopali 
pravno doslednost na področju 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj ter pravosodnega 
sodelovanja v kazenskih zadevah; poziva 
Komisijo, naj se drži pogajalskih smernic 
in si prizadeva za sklenitev enega samega 
celovitega sporazuma;

15. znova poziva, naj si pogajalski 
strani glede na geografsko bližino in 
grožnje, s katerimi se soočata EU in 
Združeno kraljestvo, prizadevata za 
ohranitev učinkovite, uravnotežene in 
vzajemne ureditve sodelovanja na področju 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj, ki je uspešno in vzajemno 
koristno za varnost državljanov, pri čemer 
je treba upoštevati, da je Združeno 
kraljestvo zdaj tretja država in zato ne 
more uživati enakih pravic in ugodnosti kot 
države članice; poudarja, da bi ločeni, 
samostojni sporazumi spodkopali pravno 
doslednost na področju preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj 
ter pravosodnega sodelovanja v kazenskih 
zadevah; poziva Komisijo, naj se drži 
pogajalskih smernic in si prizadeva za 
sklenitev enega samega celovitega 
sporazuma;

Or. en

Predlog spremembe 12
Morten Petersen, Sophia in 't Veld, Nathalie Loiseau

Osnutek mnenja
Odstavek 16

Osnutek mnenja Predlog spremembe

16. je zelo zaskrbljen zaradi zahteve 
Združenega kraljestva, da bi dobilo 
neposreden dostop do podatkov v 
informacijskih sistemih EU na področju 
pravosodja in notranjih zadev in da bi v 

16. odločno nasprotuje zahtevi 
Združenega kraljestva, da bi dobilo 
neposreden dostop do podatkov v 
informacijskih sistemih EU na področju 
pravosodja in notranjih zadev in da bi v 
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agencijah s tega področja ohranilo podoben 
status, kot ga uživajo države članice; v 
zvezi s tem znova poudarja, da Združeno 
kraljestvo kot neschengenska tretja država 
ne more neposredno dostopati do podatkov 
v informacijskih sistemih EU ali sodelovati 
v upravljavskih strukturah agencij EU na 
področju svobode, varnosti in pravice; 
opozarja, da bi morali za izmenjavo 
informacij z Združenim kraljestvom, 
vključno z osebnimi podatki, veljati strogi 
pogoji glede varnosti, revizije in nadzora, 
med drugim enakovredna raven varstva 
osebnih podatkov, kot jo zagotavlja 
zakonodaja Unije;

agencijah s tega področja ohranilo podoben 
status, kot ga uživajo države članice; v 
zvezi s tem znova poudarja, da Združeno 
kraljestvo kot neschengenska tretja država 
ne more neposredno dostopati do podatkov 
v informacijskih sistemih EU ali sodelovati 
v upravljavskih strukturah agencij EU na 
področju svobode, varnosti in pravice; 
opozarja, da bi morali za izmenjavo 
informacij z Združenim kraljestvom, 
vključno z osebnimi podatki, veljati strogi 
pogoji glede varnosti, revizije in nadzora, 
med drugim enakovredna raven varstva 
osebnih podatkov, kot jo zagotavlja 
zakonodaja Unije;

Or. en

Predlog spremembe 13
Morten Petersen, Sophia in 't Veld, Nathalie Loiseau

Osnutek mnenja
Odstavek 16 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

16a. opozarja na vdor organov 
Združenega kraljestva v sistem 
belgijskega ponudnika 
telekomunikacijskih storitev Belgacom, ki 
je bil razkrit leta 2013 in ki ga je po 
ugotovitvah belgijskega zveznega tožilstva 
iz leta 2018 treba pripisati vladni agenciji 
Združenega kraljestva za komunikacije 
(GCHQ);

Or. en

Predlog spremembe 14
Morten Petersen, Sophia in 't Veld, Nathalie Loiseau

Osnutek mnenja
Odstavek 16 b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

16b. opozarja, da organi Združenega 
kraljestva niso posredovali podatkov o 
75 000 obsodbah državljanov EU 
njihovim domačim državam, kar bi morali 
storiti v skladu z Okvirnim sklepom 
Sveta 2009/315/PNZ, in da so to skrivali 
pred drugimi državami članicami, da ne bi 
škodovali ugledu Združenega kraljestva 
na področju pravosodnega in policijskega 
sodelovanja v kazenskih zadevah; 
obžaluje, da Združeno kraljestvo podatkov 
o teh 75 000 zadevah še vedno ni 
posredovalo organom preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih 
dejanj v 27 državah EU;

Or. en

Predlog spremembe 15
Dragoş Tudorache

Osnutek mnenja
Odstavek 17

Osnutek mnenja Predlog spremembe

17. spominja, da je bil schengenski 
informacijski sistem (SIS) uveden kot 
orodje, ki naj bi nadomestilo odpravljene 
mejne kontrole na schengenskem območju; 
poudarja, da zakonodaja o sistemu SIS 
izrecno prepoveduje, da bi ga uporabljale 
tretje države; poudarja, da Združeno 
kraljestvo kot tretja država zato ne more 
imeti dostopa do sistema SIS; spominja, da 
je Združeno kraljestvo leta 2015 začelo 
izvajati nekatere določbe schengenskega 
pravnega reda v zvezi s sistemom SIS na 
področju policijskega sodelovanja10 in da 
so bile pri uporabi odkrite hude 
pomanjkljivosti, ki še vedno niso 
odpravljene; meni, da bi moralo prihodnje 
sodelovanje med EU in Združenim 
kraljestvom na področju preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj 

17. spominja, da je bil schengenski 
informacijski sistem (SIS) uveden kot 
orodje, ki naj bi nadomestilo odpravljene 
mejne kontrole na schengenskem območju; 
poudarja, da zakonodaja o sistemu SIS 
izrecno prepoveduje, da bi ga uporabljale 
tretje države; poudarja, da Združeno 
kraljestvo kot tretja država zato ne more 
imeti dostopa do sistema SIS; spominja, da 
je Združeno kraljestvo leta 2015 začelo 
izvajati nekatere določbe schengenskega 
pravnega reda v zvezi s sistemom SIS na 
področju policijskega sodelovanja10 in da 
so bile pri uporabi odkrite hude 
pomanjkljivosti, ki še vedno niso 
odpravljene; opozarja, da je Svet 5. marca 
izdal več priporočil za odpravo resnih 
pomanjkljivosti, ugotovljenih leta 2017 
med ocenjevanjem uporabe 
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ter pravosodja temeljiti na vzajemnem 
zaupanju; zato tudi ocenjuje, da bi morala 
biti ureditev tega sodelovanja pogojena z 
odpravo teh pomanjkljivosti; v zvezi s tem 
poudarja, da se morata obe pogajalski 
strani držati strogih pravil o varstvu 
podatkov;

schengenskega pravnega reda pri 
schengenskem informacijskem sistemu v 
Združenem kraljestvu, ter da je iz 
odgovora Združenega kraljestva razvidno, 
da ne namerava zares upoštevati teh 
priporočil in delovati vzajemno, zato 
poziva, naj se začasni dostop Združenega 
kraljestva do schengenskega 
informacijskega sistema takoj prekine; 
meni, da bi moralo prihodnje sodelovanje 
med EU in Združenim kraljestvom na 
področju preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj ter pravosodja 
temeljiti na vzajemnem zaupanju; zato tudi 
ocenjuje, da bi morala biti ureditev tega 
sodelovanja pogojena z odpravo teh 
pomanjkljivosti; v zvezi s tem poudarja, da 
se morata obe pogajalski strani držati 
strogih pravil o varstvu podatkov;

_________________ _________________
10 Sklep Sveta 2007/533/PNZ z dne 12. 
junija 2007 o vzpostavitvi, delovanju in 
uporabi druge generacije schengenskega 
informacijskega sistema (SIS II) (UL L 
205, 7.8.2007, str. 63).

10 Sklep Sveta 2007/533/PNZ z dne 12. 
junija 2007 o vzpostavitvi, delovanju in 
uporabi druge generacije schengenskega 
informacijskega sistema (SIS II) (UL L 
205, 7.8.2007, str. 63).

Or. en

Predlog spremembe 16
Morten Petersen, Sophia in 't Veld, Nathalie Loiseau

Osnutek mnenja
Odstavek 17

Osnutek mnenja Predlog spremembe

17. spominja, da je bil schengenski 
informacijski sistem (SIS) uveden kot 
orodje, ki naj bi nadomestilo odpravljene 
mejne kontrole na schengenskem območju; 
poudarja, da zakonodaja o sistemu SIS 
izrecno prepoveduje, da bi ga uporabljale 
tretje države; poudarja, da Združeno 
kraljestvo kot tretja država zato ne more 
imeti dostopa do sistema SIS; spominja, da 
je Združeno kraljestvo leta 2015 začelo 

17. spominja, da je bil schengenski 
informacijski sistem (SIS) uveden kot 
orodje, ki naj bi nadomestilo odpravljene 
mejne kontrole na schengenskem območju; 
poudarja, da zakonodaja o sistemu SIS 
izrecno prepoveduje, da bi ga uporabljale 
tretje države; poudarja, da Združeno 
kraljestvo kot tretja država zato ne more 
imeti dostopa do sistema SIS; spominja, da 
je Združeno kraljestvo leta 2015 začelo 
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izvajati nekatere določbe schengenskega 
pravnega reda v zvezi s sistemom SIS na 
področju policijskega sodelovanja10 in da 
so bile pri uporabi odkrite hude 
pomanjkljivosti, ki še vedno niso 
odpravljene; meni, da bi moralo prihodnje 
sodelovanje med EU in Združenim 
kraljestvom na področju preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj 
ter pravosodja temeljiti na vzajemnem 
zaupanju; zato tudi ocenjuje, da bi morala 
biti ureditev tega sodelovanja pogojena z 
odpravo teh pomanjkljivosti; v zvezi s tem 
poudarja, da se morata obe pogajalski 
strani držati strogih pravil o varstvu 
podatkov;

izvajati nekatere določbe schengenskega 
pravnega reda v zvezi s sistemom SIS na 
področju policijskega sodelovanja10 in da 
so bile pri uporabi odkrite hude kršitve, ki 
še vedno niso odpravljene; meni, da bi 
moralo prihodnje sodelovanje med EU in 
Združenim kraljestvom na področju 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj ter pravosodja temeljiti na 
vzajemnem zaupanju; zato tudi ocenjuje, 
da bi morala biti ureditev tega sodelovanja 
pred sklenitvijo kakršnega koli sporazuma 
pogojena s popolno odpravo kršitev 
sistema SIS in posredovanjem 
manjkajočih podatkov o 75 000 obsodbah; 
poudarja, da je o takšnem sodelovanju 
mogoče razmišljati le, če se vzpostavijo 
stroga pravila o varstvu podatkov in 
zanesljivi mehanizmi izvrševanja;

_________________ _________________
10 Sklep Sveta 2007/533/PNZ z dne 12. 
junija 2007 o vzpostavitvi, delovanju in 
uporabi druge generacije schengenskega 
informacijskega sistema (SIS II) (UL L 
205, 7.8.2007, str. 63).

10 Sklep Sveta 2007/533/PNZ z dne 12. 
junija 2007 o vzpostavitvi, delovanju in 
uporabi druge generacije schengenskega 
informacijskega sistema (SIS II) (UL L 
205, 7.8.2007, str. 63).

Or. en

Predlog spremembe 17
Loránt Vincze, Juan Fernando López Aguilar, Terry Reintke, Sira Rego, Morten 
Petersen, Evin Incir

Osnutek mnenja
Odstavek 18

Osnutek mnenja Predlog spremembe

18. poudarja, da se je samodejna 
izmenjava podatkov o DNK z Združenim 
kraljestvom v skladu s prümskim okvirom 
začela šele leta 2019 in da namerava Svet 
sprejetiizvedbeni sklep, ki bo Združenemu 
kraljestvu omogočil, da sodeluje tudi pri 
samodejni izmenjavi podatkov o prstnih 
odtisih; opominja pogajalce, da bodo sklepi 
Sveta, ki dovoljujejo samodejno izmenjavo 

18. poudarja, da se je samodejna 
izmenjava podatkov o DNK z Združenim 
kraljestvom v skladu s prümskim okvirom 
začela šele leta 2019 in da namerava Svet 
odločati o sprejetju izvedbenega sklepa, ki 
bo Združenemu kraljestvu omogočil, da 
sodeluje tudi pri samodejni izmenjavi 
podatkov o prstnih odtisih; v zvezi s tem 
poudarja, da je Parlament v posebnem 
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teh podatkov, ob izteku prehodnega 
obdobja prenehali veljati; poudarja, da se je 
treba pravočasno dogovoriti o novi 
ureditvi, ki bo veljala v prihodnjih odnosih, 
saj je izmenjava podatkov pomembna v 
boju proti hudemu in organiziranemu 
čezmejnemu kriminalu in terorizmu; meni, 
da prihodnji odnosi ne bi smeli biti vnaprej 
določeni s pravili, ki veljajo v prehodnem 
obdobju; je prepričan, da bi moral ta 
dogovor temeljiti na načelu popolne 
vzajemnosti; zato odločno poziva 
Združeno kraljestvo, naj znova razmisli o 
svojem stališču, da ne bo razkrivalo 
podatkov o osumljencih, brez česar bo 
izmenjava med EU in Združenim 
kraljestvom na osnovi prümskega okvira 
nujno ostala omejena;

posvetovalnem postopku za akte 
nekdanjega tretjega stebra 13. maja 2020 
zavrnil osnutek sklepa Sveta zaradi 
pomislekov glede popolne vzajemnosti 
izmenjave podatkov o prstnih odtisih, 
glede jamstev o varstvu podatkov in tudi 
glede zelo kratkega obdobja uporabe; 
opominja pogajalce, da bodo sklepi Sveta, 
ki dovoljujejo samodejno izmenjavo teh 
podatkov, če bodo sprejeti, ob izteku 
prehodnega obdobja prenehali veljati; 
poudarja, da se je treba pravočasno 
dogovoriti o novi ureditvi, ki bo veljala v 
prihodnjih odnosih, saj je izmenjava 
podatkov pomembna v boju proti hudemu 
in organiziranemu čezmejnemu kriminalu 
in terorizmu; meni, da prihodnji odnosi ne 
bi smeli biti vnaprej določeni s pravili, ki 
veljajo v prehodnem obdobju; je prepričan, 
da bi moral ta dogovor temeljiti na načelu 
popolne vzajemnosti; zato odločno poziva 
Združeno kraljestvo, naj znova razmisli o 
svojem stališču, da ne bo razkrivalo 
podatkov o osumljencih, brez česar bo 
izmenjava med EU in Združenim 
kraljestvom na osnovi prümskega okvira 
nujno ostala omejena;

Or. en

Predlog spremembe 18
Morten Petersen, Sophia in 't Veld, Nathalie Loiseau

Osnutek mnenja
Odstavek 18

Osnutek mnenja Predlog spremembe

18. poudarja, da se je samodejna 
izmenjava podatkov o DNK z Združenim 
kraljestvom v skladu s prümskim okvirom 
začela šele leta 2019 in da namerava Svet 
sprejeti izvedbeni sklep, ki bo Združenemu 
kraljestvu omogočil, da sodeluje tudi pri 
samodejni izmenjavi podatkov o prstnih 
odtisih; opominja pogajalce, da bodo sklepi 
Sveta, ki dovoljujejo samodejno izmenjavo 

18. poudarja, da se je samodejna 
izmenjava podatkov o DNK z Združenim 
kraljestvom v skladu s prümskim okvirom 
začela šele leta 2019 in da namerava Svet 
sprejeti izvedbeni sklep, ki bo Združenemu 
kraljestvu omogočil, da sodeluje tudi pri 
samodejni izmenjavi podatkov o prstnih 
odtisih; opominja pogajalce, da bodo sklepi 
Sveta, ki dovoljujejo samodejno izmenjavo 
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teh podatkov, ob izteku prehodnega 
obdobja prenehali veljati; poudarja, da se je 
treba pravočasno dogovoriti o novi 
ureditvi, ki bo veljala v prihodnjih odnosih, 
saj je izmenjava podatkov pomembna v 
boju proti hudemu in organiziranemu 
čezmejnemu kriminalu in terorizmu; meni, 
da prihodnji odnosi ne bi smeli biti vnaprej 
določeni s pravili, ki veljajo v prehodnem 
obdobju; je prepričan, da bi moral ta 
dogovor temeljiti na načelu popolne 
vzajemnosti; zato odločno poziva 
Združeno kraljestvo, naj znova razmisli o 
svojem stališču, da ne bo razkrivalo 
podatkov o osumljencih, brez česar bo 
izmenjava med EU in Združenim 
kraljestvom na osnovi prümskega okvira 
nujno ostala omejena;

teh podatkov, ob izteku prehodnega 
obdobja prenehali veljati; poudarja, da se je 
treba pravočasno dogovoriti o novi 
ureditvi, ki bo veljala v prihodnjih odnosih, 
saj je izmenjava podatkov pomembna v 
boju proti hudemu in organiziranemu 
čezmejnemu kriminalu in terorizmu; meni, 
da prihodnji odnosi ne bi smeli biti vnaprej 
določeni s pravili, ki veljajo v prehodnem 
obdobju; je prepričan, da bi moral ta 
dogovor temeljiti na načelu popolne 
vzajemnosti;

Or. en

Predlog spremembe 19
Morten Petersen, Sophia in 't Veld, Nathalie Loiseau

Osnutek mnenja
Odstavek 19

Osnutek mnenja Predlog spremembe

19. je zaskrbljen, ker pogajalski mandat 
Združenega kraljestva na številnih 
področjih pravosodnega sodelovanja v 
kazenskih zadevah, na primer pri določbah 
proti pranju denarja, ni dovolj ambiciozen; 
vztraja, da je uravnotežen pristop v boju 
proti pranju denarja bistven za končni 
dogovor; je prepričan, da bi pogajalski 
strani lahko poiskali rešitev, ki bi 
omogočila tesnejše sodelovanje, kot ga 
predvideva konvencija Sveta Evrope o 
izročitvi;

19. je zaskrbljen, ker pogajalski mandat 
Združenega kraljestva na številnih 
področjih pravosodnega sodelovanja v 
kazenskih zadevah, na primer pri določbah 
proti pranju denarja in financiranju 
terorizma, ni dovolj ambiciozen; vztraja, 
da je uravnotežen pristop v boju proti 
pranju denarja bistven za končni dogovor; 
je prepričan, da bi pogajalski strani lahko 
poiskali rešitev, ki bi omogočila tesnejše 
sodelovanje, kot ga predvideva konvencija 
Sveta Evrope o izročitvi;

Or. en

Predlog spremembe 20
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Evin Incir

Osnutek mnenja
Podnaslov F

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Nezakonite migracije, azil in upravljanje 
meja

Migracije, azil in upravljanje meja

Or. en

Predlog spremembe 21
Sira Rego

Osnutek mnenja
Podnaslov F

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Nezakonite migracije, azil in upravljanje 
meja

Migracije, azil in upravljanje meja

Or. en

Predlog spremembe 22
Terry Reintke

Osnutek mnenja
Podnaslov F

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Nezakonite migracije, azil in upravljanje 
meja

Migracije, azil in upravljanje meja

Or. en

Predlog spremembe 23
Assita Kanko

Osnutek mnenja
Odstavek 20
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

20. poudarja, da se je treba dogovoriti o 
pogojih za sodelovanje na področju 
nezakonitih migracij oseb, ki niso 
državljani nobene od pogajalskih strani, pri 
tem pa upoštevati, da je treba zaščititi 
najbolj ranljive; znova poziva, da je treba 
pri tem sodelovanju določiti vsaj ureditev, 
ki bo olajšala varne in zakonite poti do 
mednarodne zaščite, med drugim z 
združitvijo družine;

20. poudarja, da se je treba dogovoriti o 
pogojih za sodelovanje na področju 
nezakonitih migracij oseb, ki niso 
državljani nobene od pogajalskih strani, pri 
tem pa upoštevati, da je treba zaščititi 
dejanske begunce;

Or. en

Predlog spremembe 24
Evin Incir

Osnutek mnenja
Odstavek 20

Osnutek mnenja Predlog spremembe

20. poudarja, da se je treba dogovoriti o 
pogojih za sodelovanje na področju 
nezakonitih migracij oseb, ki niso 
državljani nobene od pogajalskih strani, pri 
tem pa upoštevati, da je treba zaščititi 
najbolj ranljive; znova poziva, da je treba 
pri tem sodelovanju določiti vsaj ureditev, 
ki bo olajšala varne in zakonite poti do 
mednarodne zaščite, med drugim z 
združitvijo družine;

20. poudarja, da se je treba dogovoriti o 
pogojih za sodelovanje na področju vseh 
vrst migracij oseb, ki niso državljani 
nobene od pogajalskih strani, pri tem pa 
upoštevati temeljne pravice, spoštovati 
človekovo dostojanstvo vseh in zaščititi 
najbolj ranljive; znova poziva, da je treba 
pri tem sodelovanju določiti vsaj ureditev, 
ki bo olajšala varne in zakonite poti do 
mednarodne zaščite, med drugim z 
združitvijo družine;

Or. en

Predlog spremembe 25
Sira Rego

Osnutek mnenja
Odstavek 20
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

20. poudarja, da se je treba dogovoriti o 
pogojih za sodelovanje na področju 
nezakonitih migracij oseb, ki niso 
državljani nobene od pogajalskih strani, pri 
tem pa upoštevati, da je treba zaščititi 
najbolj ranljive; znova poziva, da je treba 
pri tem sodelovanju določiti vsaj ureditev, 
ki bo olajšala varne in zakonite poti do 
mednarodne zaščite, med drugim z 
združitvijo družine;

20. poudarja, da se je treba dogovoriti o 
pogojih za sodelovanje na področju 
migracij oseb, ki niso državljani nobene od 
pogajalskih strani, pri tem pa upoštevati 
temeljne pravice, spoštovati človekovo 
dostojanstvo vseh in zaščititi najbolj 
ranljive; znova poziva, da je treba pri tem 
sodelovanju določiti vsaj ureditev, ki bo 
olajšala varne in zakonite poti do 
mednarodne zaščite, med drugim z 
združitvijo družine;

Or. en

Predlog spremembe 26
Terry Reintke

Osnutek mnenja
Odstavek 20

Osnutek mnenja Predlog spremembe

20. poudarja, da se je treba dogovoriti o 
pogojih za sodelovanje na področju 
nezakonitih migracij oseb, ki niso 
državljani nobene od pogajalskih strani, pri 
tem pa upoštevati, da je treba zaščititi 
najbolj ranljive; znova poziva, da je treba 
pri tem sodelovanju določiti vsaj ureditev, 
ki bo olajšala varne in zakonite poti do 
mednarodne zaščite, med drugim z 
združitvijo družine;

20. poudarja, da se je treba dogovoriti o 
pogojih za sodelovanje na področju 
migracij oseb, ki niso državljani nobene od 
pogajalskih strani, pri tem pa upoštevati, da 
je treba zaščititi najbolj ranljive; znova 
poziva, da je treba pri tem sodelovanju 
določiti vsaj ureditev, ki bo olajšala varne 
in zakonite poti do mednarodne zaščite, 
med drugim z združitvijo družine;

Or. en

Predlog spremembe 27
Terry Reintke

Osnutek mnenja
Odstavek 21

Osnutek mnenja Predlog spremembe
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21. poudarja, da morata strani tesno 
sodelovati, da se bosta lahko borili proti 
tihotapljenju ljudi in trgovini z njimi, v 
skladu z mednarodnim pravom, ki se bo 
tudi v prihodnje uporabljalo za meje med 
Združenim kraljestvom in EU; pogajalski 
strani poziva, naj pojasnita morebitno 
vlogo Europola in evropske mejne in 
obalne straže pri tem sodelovanju;

21. poudarja, da morata strani tesno 
sodelovati, da se bosta lahko borili proti 
tihotapljenju ljudi in trgovini z njimi, v 
skladu z mednarodnim pravom, ki se bo 
tudi v prihodnje uporabljalo za meje med 
Združenim kraljestvom in EU;

Or. en

Predlog spremembe 28
Sira Rego

Osnutek mnenja
Odstavek 21

Osnutek mnenja Predlog spremembe

21. poudarja, da morata strani tesno 
sodelovati, da se bosta lahko borili proti 
tihotapljenju ljudi in trgovini z njimi, v 
skladu z mednarodnim pravom, ki se bo 
tudi v prihodnje uporabljalo za meje med 
Združenim kraljestvom in EU; pogajalski 
strani poziva, naj pojasnita morebitno 
vlogo Europola in evropske mejne in 
obalne straže pri tem sodelovanju;

21. poudarja, da morata strani tesno 
sodelovati, da se bosta lahko borili proti 
tihotapljenju ljudi in trgovini z njimi, v 
skladu z mednarodnim pravom, ki se bo 
tudi v prihodnje uporabljalo za meje med 
Združenim kraljestvom in EU;

Or. en

Predlog spremembe 29
Assita Kanko

Osnutek mnenja
Odstavek 23

Osnutek mnenja Predlog spremembe

23. znova poudarja, da je treba sprejeti 
načrt za združitev družin, ki bi moral biti 
nared še pred iztekom prehodnega 
obdobja, da bi preprečili vrzeli, ki bi imele 
humanitarne posledice, in spoštovali 

črtano
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pravico do družinskega življenja prosilcev 
za azil v skladu z 8. členom Evropske 
konvencije o človekovih pravicah, ki še 
vedno velja tako v Združenem kraljestvu 
kot v EU;

Or. en

Predlog spremembe 30
Assita Kanko

Osnutek mnenja
Odstavek 25

Osnutek mnenja Predlog spremembe

25. poudarja, da mora imeti EU 
usklajen pristop do vseh teh vprašanj, saj 
bi utegnili imeti dvostranski dogovori med 
Združenim kraljestvom in posameznimi 
državami članicami o vprašanjih, kot so 
združitev družine za prosilce za azil in 
begunce, premestitev in ponovni sprejem 
negativne posledice za usklajenost politike 
EU na področju azila in migracij; poziva 
pogajalski strani, naj si prizadevata za 
uravnotežen in konstruktiven pristop k 
tem vprašanjem, vključno z zakonitimi 
potmi in sporazumi o ponovnem sprejemu 
državljanov tretjih držav, pri tem pa 
posebno pozornost namenita dejstvu, da je 
treba zagotoviti mednarodno zaščito za 
ljudi v stiski in najbolj ranljive osebe, saj 
sta se zavezali k temu pristopu;

25. poudarja, da mora imeti EU 
usklajen pristop, saj bi utegnili dvostranski 
dogovori med Združenim kraljestvom in 
posameznimi državami članicami 
spodbuditi sekundarno gibanje v EU in 
nezakonite migracije ter tako imeti 
negativne posledice za usklajenost politike 
EU na področju azila in migracij; poziva 
Komisijo, naj si prizadeva za sporazume o 
vzajemnem ponovnem sprejemu 
državljanov tretjih držav, ki so v Unijo ali 
Združeno kraljestvo vstopili brez 
dovoljenja, pri tem pa posebno pozornost 
nameni dejstvu, da je treba zagotoviti 
mednarodno zaščito za ljudi v stiski in 
najbolj ranljive osebe, saj sta se obe strani 
zavezali k temu pristopu;

Or. en

Predlog spremembe 31
Sira Rego

Osnutek mnenja
Odstavek 25

Osnutek mnenja Predlog spremembe
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25. poudarja, da mora imeti EU 
usklajen pristop do vseh teh vprašanj, saj bi 
utegnili imeti dvostranski dogovori med 
Združenim kraljestvom in posameznimi 
državami članicami o vprašanjih, kot so 
združitev družine za prosilce za azil in 
begunce, premestitev in ponovni sprejem, 
negativne posledice za usklajenost politike 
EU na področju azila in migracij; poziva 
pogajalski strani, naj si prizadevata za 
uravnotežen in konstruktiven pristop k tem 
vprašanjem, vključno z zakonitimi potmi 
in sporazumi o ponovnem sprejemu za 
državljane tretjih držav, pri tem pa posebno 
pozornost namenita dejstvu, da je treba 
zagotoviti mednarodno zaščito za ljudi v 
stiski in najbolj ranljive osebe, saj sta se 
zavezali k temu pristopu;

25. poudarja, da mora imeti EU 
usklajen pristop do vseh teh vprašanj, saj bi 
utegnili imeti dvostranski dogovori med 
Združenim kraljestvom in posameznimi 
državami članicami o vprašanjih, kot so 
združitev družine za prosilce za azil in 
begunce, premestitev in ponovni sprejem, 
negativne posledice za usklajenost politike 
EU na področju azila in migracij; poziva 
pogajalski strani, naj si prizadevata za 
uravnotežen in konstruktiven pristop k tem 
vprašanjem, vključno z zakonitimi potmi 
za državljane tretjih držav, pri tem pa 
posebno pozornost namenita dejstvu, da je 
treba zagotoviti mednarodno zaščito za 
ljudi v stiski in najbolj ranljive osebe, saj 
sta se zavezali k temu pristopu;

Or. en

Predlog spremembe 32
Loránt Vincze

Osnutek mnenja
Odstavek 26

Osnutek mnenja Predlog spremembe

26. znova poziva, da je treba pojasniti, 
kakšno bo prihodnje praktično sodelovanje 
med organi Združenega kraljestva in 
agencijami EU na področju pravosodja in 
notranjih zadev, pri tem pa upoštevati 
status Združenega kraljestva kot 
neschengenske tretje države.

26. znova poziva, da je treba pojasniti, 
kakšno bo prihodnje praktično sodelovanje 
med organi Združenega kraljestva in 
agencijami EU na področju pravosodja in 
notranjih zadev, pri tem pa upoštevati 
status Združenega kraljestva kot 
neschengenske tretje države in ključne 
partnerice v boju proti terorizmu in 
organiziranemu kriminalu; poudarja, da 
bi tesno sodelovanje na področju 
policijskega in pravosodnega sodelovanja 
v kazenskih zadevah v obliki izmenjave 
informacij in skupnih ekip koristilo 
obema stranema; poziva pogajalski strani, 
naj si prizadevata zlasti za tesno strateško 
in operativno sodelovanje z Europolom in 
Eurojustom, ob upoštevanju tehničnih in 
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pravnih omejitev takega sodelovanja. 

Or. en


