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10.4.2017 B8-0237/REV/1 

Ændringsforslag  1 

Fabio Massimo Castaldo 

for EFDD-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0237/2017 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

om forhandlingerne med Det Forenede Kongerige efter meddelelsen om, at det har til hensigt 

at træde ud af Den Europæiske Union 

Forslag til beslutning 

Betragtning P 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

P. der henviser til, at Det Forende 

Kongeriges udtræden bør tvinge EU27 og 

Unionens institutioner til at tilvejebringe en 

bedre løsning på de aktuelle problemer og 

gøre sig overvejelser om fremtiden, og 

hvad de kan gøre for at gøre det 

europæiske projekt mere effektivt, mere 

demokratisk og tættere på borgerne; der 

henviser til, at Bratislava-køreplanen af 16. 

september 2016 og Europa-Parlamentets 

beslutning om den, Kommissionens 

hvidbog af 1. marts 2017 om Europas 

fremtid, Rom-erklæringen af 25. marts 

2017 og forslagene fra Gruppen på Højt 

Niveau om De Egne Indtægter af 17. 

januar 2017 kunne danne grundlaget for 

disse overvejelser, 

P. der henviser til, at Det Forende 

Kongeriges udtræden bør tvinge EU27 og 

Unionens institutioner til at tilvejebringe en 

bedre løsning på de aktuelle problemer og 

gøre sig overvejelser om fremtiden, og 

hvad de kan gøre for at gøre det 

europæiske projekt mere effektivt, mere 

demokratisk og tættere på borgerne; der 

henviser til Bratislava-køreplanen af 16. 

september 2016 og Europa-Parlamentets 

beslutninger om den, Kommissionens 

hvidbog af 1. marts 2017 om Europas 

fremtid, Rom-erklæringen af 25. marts 

2017 og forslagene fra Gruppen på Højt 

Niveau om De Egne Indtægter af 17. 

januar 2017, som ikke udgør et egnet 

udgangspunkt for overvejelserne, 

eftersom de foreslår en række 

instrumenter uden at fordømme den 

økonomiske stramningsmodel, der har 

været fremherskende i de seneste årtier; 

Or. en 
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10.4.2017 B8-0237/REV/2 

Ændringsforslag  2 

Fabio Massimo Castaldo 

for EFDD-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0237/2017 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

om forhandlingerne med Det Forenede Kongerige efter meddelelsen om, at det har til hensigt 

at træde ud af Den Europæiske Union 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. håber, at det på disse betingelser vil 

være muligt for Den Europæiske Union og 

Det Forenede Kongerige at etablere 

fremtidige forbindelser, som er retfærdige, 

så tætte som muligt, og afbalancerede med 

hensyn til rettigheder og pligter; beklager 

Det Forenede Kongeriges beslutning om 

ikke at deltage i det indre marked, Det 

Europæiske Økonomiske 

Samarbejdsområde og toldunionen; mener 

ikke, at en stat, som udtræder af Den 

Europæiske Union, kan nyde de samme 

fordele som en EU-medlemsstat, og 

bekendtgør hermed, at det ikke vil 

godkende en aftale, som er i modstrid med 

dette; 

9. håber, at det på disse betingelser vil 

være muligt for Den Europæiske Union og 

Det Forenede Kongerige at etablere 

fremtidige forbindelser, som er retfærdige, 

så tætte som muligt, og afbalancerede med 

hensyn til rettigheder og pligter; noterer 

sig Det Forenede Kongeriges beslutning 

om ikke at deltage i det indre marked, Det 

Europæiske Økonomiske 

Samarbejdsområde og toldunionen; mener 

ikke, at en stat, som udtræder af Den 

Europæiske Union, kan nyde de samme 

fordele som en EU-medlemsstat, og 

bekendtgør hermed, at det ikke vil 

godkende en aftale, som er i modstrid med 

dette; 

Or. en 
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10.4.2017 B8-0237/REV/3 

Ændringsforslag  3 

Fabio Massimo Castaldo 

for EFDD-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0237/2017 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

om forhandlingerne med Det Forenede Kongerige efter meddelelsen om, at det har til hensigt 

at træde ud af Den Europæiske Union 

Forslag til beslutning 

Punkt 12 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

12. henviser til den foreslåede afvikling 

af forhandlingerne som indeholdt i 

erklæringen fra stats- og regeringscheferne 

fra 27 medlemsstater, Det Europæiske 

Råds formand og Kommissionens formand 

af 15. december 2016; glæder sig over 

udpegningen af Kommissionen som 

Unionens forhandler og Kommissionens 

udnævnelse af Michel Barnier som 

chefforhandler; påpeger, at en fuldstændig 

inddragelse af Europa-Parlamentet er en 

forudsætning for, at det vil godkende en 

aftale mellem Den Europæiske Union og 

Det Forenede Kongerige; 

12. henviser til den foreslåede afvikling 

af forhandlingerne som indeholdt i 

erklæringen fra stats- og regeringscheferne 

fra 27 medlemsstater, Det Europæiske 

Råds formand og Kommissionens formand 

af 15. december 2016; noterer sig 

udpegningen af Kommissionen som 

Unionens forhandler og Kommissionens 

udnævnelse af Michel Barnier som 

chefforhandler; påpeger, at en fuldstændig 

inddragelse af Europa-Parlamentet er en 

forudsætning for, at det vil godkende en 

aftale mellem Den Europæiske Union og 

Det Forenede Kongerige; 

Or. en 

 

 


