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Pozmeňujúci návrh  7 

Raymond Finch 

v mene skupiny EFDD 

 

Spoločný návrh uznesenia 

ALDE, PPE, S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 

Rokovania so Spojeným kráľovstvom v nadväznosti na jeho oznámenie o úmysle vystúpiť z 

Európskej únie 

Spoločný návrh uznesenia 

Odôvodnenie P a (nové) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Pa. keďže úspech kampane za 

vystúpenie sa z veľkej časti pripisuje 

otázkam kontroly prisťahovalectva, 

opätovného získania právomocí a 

ukončenia prispievania do rozpočtu 

Únie, čo znamená aj opustenie 

jednotného trhu; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  8 

Raymond Finch 

v mene skupiny EFDD 

 

Spoločný návrh uznesenia 

ALDE, PPE, S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 

Rokovania so Spojeným kráľovstvom v nadväznosti na jeho oznámenie o úmysle vystúpiť z 

Európskej únie 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 18 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 18a. zdôrazňuje, že občania Spojeného 

kráľovstva, ktorí sa oprávnene zdržiavajú 

v inom členskom štáte EÚ päť alebo viac 

rokov, majú právo na právne postavenie 

osoby s dlhodobým pobytom, ako sa 

uvádza v článku 4 smernice Rady 

2003/109/ES; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  9 

Raymond Finch 

v mene skupiny EFDD 

 

Spoločný návrh uznesenia 

ALDE, PPE, S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 

Rokovania so Spojeným kráľovstvom v nadväznosti na jeho oznámenie o úmysle vystúpiť z 

Európskej únie 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 21 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  domnieva sa, že akákoľvek budúca 

dohoda medzi EÚ a Spojeným 

kráľovstvom nesmie zahŕňať 

pokračovanie voľného pohybu osôb; 

domnieva sa, že pokračovanie voľného 

pohybu osôb by bolo zradou, pokiaľ ide 

o vôľu britských občanov; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  10 

Raymond Finch 

v mene skupiny EFDD 

 

Spoločný návrh uznesenia 

ALDE, PPE, S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 

Rokovania so Spojeným kráľovstvom v nadväznosti na jeho oznámenie o úmysle vystúpiť z 

Európskej únie 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 20 b (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 20b. vyjadruje poľutovanie a odmieta 

odsek 22 návrhu usmernení Európskej 

rady po oznámení Spojeného kráľovstva 

podľa článku 50 Zmluvy o EÚ, v ktorom 

sa uvádza, že po vystúpení Spojeného 

kráľovstva z Únie sa na územie 

Gibraltáru nesmie uplatňovať žiadna 

dohoda medzi EÚ a Spojeným 

kráľovstvom bez uzavretia dohody medzi 

Španielskym kráľovstvom a Spojeným 

kráľovstvom; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  11 

Raymond Finch 

v mene skupiny EFDD 

 

Spoločný návrh uznesenia 

ALDE, PPE, S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 

Rokovania so Spojeným kráľovstvom v nadväznosti na jeho oznámenie o úmysle vystúpiť z 

Európskej únie 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 20 c (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 20c. konštatuje, že u obyvateľov 

Gibraltáru existujú skutočné obavy 

týkajúce sa hranice medzi Gibraltárom a 

Španielskom; zdôrazňuje preto, že 

rokovania o vystúpení sa nesmú využiť 

ako mandát na spochybnenie suverenity 

Gibraltáru a zavedenie prekážok v 

súvislosti s hranicou medzi Gibraltárom a 

Španielskom; ďalej poukazuje na to, 

že v referende v roku 2002 haslovalo 

98,97 % hlasujúcich proti spoločnej 

zvrchovanosti so Španielskom; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  12 

Raymond Finch 

v mene skupiny EFDD 

 

Spoločný návrh uznesenia 

ALDE, PPE, S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 

Rokovania so Spojeným kráľovstvom v nadväznosti na jeho oznámenie o úmysle vystúpiť z 

Európskej únie 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 19 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

19.  zdôrazňuje, že jediné finančné 

vyrovnanie so Spojeným kráľovstvom na 

základe ročnej účtovnej závierky 

Európskej únie auditovanej Dvorom 

audítorov musí zahŕňať všetky jeho 

právne záväzky vyplývajúce z 

nesplatených záväzkov, ako aj vytvorenie 

rezervy pre podsúvahové položky, 

podmienené záväzky a iné finančné 

náklady, ktoré vzniknú v priamom 

dôsledku jeho vystúpenia; 

19.  odmieta myšlienku akéhokoľvek 

„majetkového vyrovnania po rozvode 

s EÚ“ alebo iného jednorázového 

finančného vyrovnania, o ktorom sa 

hojne diskutuje v tlači, a ktoré sa uvádza 

v odseku 10 návrhu usmernení Európskej 

rady; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  13 

Raymond Finch 

v mene skupiny EFDD 

 

Spoločný návrh uznesenia 

ALDE, PPE, S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 

Rokovania so Spojeným kráľovstvom v nadväznosti na jeho oznámenie o úmysle vystúpiť z 

Európskej únie 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 11 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 11a. zdôrazňuje, že Komisia musí 

podľa nariadenia o VFR predložiť 

najneskôr do konca roka 2017 svoje 

návrhy na VFR po roku 2020, v ktorých 

by sa malo zohľadniť rozhodnutie 

Spojeného kráľovstva vystúpiť z Únie; 

kladie dôraz na to, že tento návrh 

budúceho VFR by nemal zahŕňať 

príspevok Spojeného kráľovstva ani 

stanovovať akékoľvek predpokladané 

právne povinnosti pre Spojené kráľovstvo, 

pokiaľ ide o jeho predpokladané záväzky; 

  

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  14 

Raymond Finch 

v mene skupiny EFDD 

 

Spoločný návrh uznesenia 

ALDE, PPE, S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 

Rokovania so Spojeným kráľovstvom v nadväznosti na jeho oznámenie o úmysle vystúpiť z 

Európskej únie 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 11 b (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 11b. ďalej zdôrazňuje, že ak zmluvy 

prestanú platiť, ako sa uvádza 

v článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ, znamená 

to, že právne predpisy prijaté podľa týchto 

zmlúv vrátane nariadenia o VFR a 

jurisdikcia Súdneho dvora Európskej únie 

musia takisto prestať platiť; preto 

zdôrazňuje, že keď Spojené kráľovstvo 

vystúpi z Európskej únie, nemôže 

existovať právna alebo morálna 

povinnosť, aby naďalej platilo príspevky 

do rozpočtu EÚ; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  15 

Raymond Finch 

v mene skupiny EFDD 

 

Spoločný návrh uznesenia 

ALDE, PPE, S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 

Rokovania so Spojeným kráľovstvom v nadväznosti na jeho oznámenie o úmysle vystúpiť z 

Európskej únie 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 35 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 35a. domnieva sa, že konečné 

vyrovnanie rybolovných práv bude 

prijateľné, iba ak sa politika rybolovu 

úplne vráti Spojenému kráľovstvu; 

zdôrazňuje, že EÚ musí umožniť 

Spojenému kráľovstvu, aby si uplatnilo 

svoje plné nezávislé práva na riadenie a 

ochranu svojich vôd a výhradnej 

hospodárskej zóny, ako sa uvádza 

v dohovore OSN o morskom práve; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  16 

Raymond Finch 

v mene skupiny EFDD 

 

Spoločný návrh uznesenia 

ALDE, PPE, S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 

Rokovania so Spojeným kráľovstvom v nadväznosti na jeho oznámenie o úmysle vystúpiť z 

Európskej únie 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 13 b (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 13b. zdôrazňuje, že aby mala krajina 

„prístup“ na jednotný trh EÚ, nemusí byť 

členom EÚ, dokonca ani mať uzavretú 

obchodnú dohodu s Úniou; konštatuje, že 

Čína, Spojené štáty, Rusko, Japonsko, 

India a Brazília vyviezli v roku 2015 

do EÚ tovar v hodnote približne 

864 miliárd EUR; konštatuje, že žiadna z 

týchto krajín nemá s Úniou uzavretú 

obchodnú dohodu ani sa na ne 

nevzťahuje „sloboda pohybu“ v Únii; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  17 

Raymond Finch 

v mene skupiny EFDD 

 

Spoločný návrh uznesenia 

ALDE, PPE, S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 

Rokovania so Spojeným kráľovstvom v nadväznosti na jeho oznámenie o úmysle vystúpiť z 

Európskej únie 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 13 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 13a. zdôrazňuje, že v článku 50 ods. 2 

Zmluvy o EÚ sa uvádza, že „ Únia 

dojedná a uzavrie s takým štátom dohodu, 

ktorá ustanoví spôsob jeho vystúpenia, 

pričom zohľadní rámec jeho budúcich 

vzťahov s Úniou“; domnieva sa preto, že 

keďže obchod bude rozhodujúcou 

súčasťou tohto budúceho vzťahu, musí 

byť úprava obchodu z praktických 

dôvodov dohodnutá v rámci rokovaní; 

žiada preto rozumnú a rýchlu dohodu o 

pokračovaní bezcolného obchodu medzi 

EÚ a Spojeným kráľovstvom; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  18 

Raymond Finch 

v mene skupiny EFDD 

 

Spoločný návrh uznesenia 

ALDE, PPE, S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 

Rokovania so Spojeným kráľovstvom v nadväznosti na jeho oznámenie o úmysle vystúpiť z 

Európskej únie 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 6 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. pripomína v tejto súvislosti, že 

začatie rokovaní o možných obchodných 

dohodách Spojeného kráľovstva s tretími 

krajinami pred jeho vystúpením by bolo v 

rozpore s právom Únie; zdôrazňuje, že 

takéto konanie by bolo v rozpore so 

zásadou lojálnej spolupráce stanovenou v 

článku 4 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii a 

nemalo by ostať bez následkov, ako je 

napríklad vylúčenie Spojeného kráľovstva 

z postupov týkajúcich sa obchodných 

rokovaní stanovených v článku 218 

Zmluvy o fungovaní Európskej únie; 

zdôrazňuje, že toto musí platiť aj pre iné 

oblasti politiky, v ktorých by Spojené 

kráľovstvo naďalej tvorilo právne 

predpisy Únie, akcie, stratégie alebo 

spoločné politiky tak, aby presadzovalo 

vlastné záujmy ako vystupujúci členský 

štát, a nie záujmy Európskej únie a EÚ27; 

6. zastáva názor, že začatiu 

obchodných rokovaní Spojeného 

kráľovstva s tretími krajinami nič 

nebráni, pričom z právneho hľadiska 

môže byť výsledkom týchto rokovaní aj 

uzavretie dohody, ktorá však musí byť 

podmienená vystúpením Spojeného 

kráľovstva z EÚ; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  19 

Raymond Finch 

v mene skupiny EFDD 

 

Spoločný návrh uznesenia 

ALDE, PPE, S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 

Rokovania so Spojeným kráľovstvom v nadväznosti na jeho oznámenie o úmysle vystúpiť z 

Európskej únie 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 35 b (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 35b. zdôrazňuje, že rokovanie sa musí 

uzavrieť tým, že jurisdikcia Súdneho 

dvora EÚ v Spojenom kráľovstve sa 

skončí; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  20 

Raymond Finch 

v mene skupiny EFDD 

 

Spoločný návrh uznesenia 

ALDE, PPE, S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 

Rokovania so Spojeným kráľovstvom v nadväznosti na jeho oznámenie o úmysle vystúpiť z 

Európskej únie 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 20 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 20a. opakuje však, že spoločná oblasť 

cestovania nezávisí od členstva v Únii; 

Or. en 

 

 


