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Tarkistus  1 

Fabio Massimo Castaldo 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0237/2017 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

neuvotteluista Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa sen Euroopan unionista eroamista 

koskevasta aikomuksesta antaman ilmoituksen johdosta 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan P kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

P. katsoo, että Yhdistyneen 

kuningaskunnan eron olisi velvoitettava 

EU:n 27 jäsenvaltiota ja unionin 

toimielimet vastaamaan paremmin 

nykyisiin haasteisiin ja harkitsemaan 

tulevaisuuttaan ja toimiaan, joilla 

lisättäisiin Eurooppa-hankkeen 

vaikuttavuutta ja demokraattisuutta ja 

tuotaisiin se lähemmäksi kansalaisia; 

palauttaa mieliin 16. syyskuuta 2016 

tehdyn Bratislavan etenemissuunnitelman 

sekä siitä annetut Euroopan parlamentin 

päätöslauselmat, Euroopan komission 1. 

maaliskuuta 2017 antaman valkoisen kirjan 

Euroopan tulevaisuudesta, 25. maaliskuuta 

2017 annetun Rooman julistuksen ja omia 

varoja käsittelevän korkean tason 

työryhmän 17. tammikuuta 2017 antamat 

ehdotukset, joita voidaan käyttää 

harkinnan perustana; 

P. katsoo, että Yhdistyneen 

kuningaskunnan eron olisi velvoitettava 

EU:n 27 jäsenvaltiota ja unionin 

toimielimet vastaamaan paremmin 

nykyisiin haasteisiin ja harkitsemaan 

tulevaisuuttaan ja toimiaan, joilla 

lisättäisiin Eurooppa-hankkeen 

vaikuttavuutta ja demokraattisuutta ja 

tuotaisiin se lähemmäksi kansalaisia; 

palauttaa mieliin 16. syyskuuta 2016 

tehdyn Bratislavan etenemissuunnitelman 

sekä siitä annetut Euroopan parlamentin 

päätöslauselmat, Euroopan komission 1. 

maaliskuuta 2017 antaman valkoisen kirjan 

Euroopan tulevaisuudesta, 25. maaliskuuta 

2017 annetun Rooman julistuksen ja omia 

varoja käsittelevän korkean tason 

työryhmän 17. tammikuuta 2017 antamat 

ehdotukset, jotka eivät edusta sopivaa 

lähtökohtaa harkinnalle, koska niissä 

ehdotetaan välineitä tuomitsematta viime 

vuosikymmeninä vallinnutta 

säästöparadigmaa; 

Or. en 



 

AM\1123215FI.docx  PE598.577v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

10.4.2017 B8-0237/REV/2 

Tarkistus  2 

Fabio Massimo Castaldo 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0237/2017 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

neuvotteluista Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa sen Euroopan unionista eroamista 

koskevasta aikomuksesta antaman ilmoituksen johdosta 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. toivoo, että Euroopan unioni ja 

Yhdistynyt kuningaskunta saavat näissä 

olosuhteissa luotua suhteet, joka ovat 

reiluja, mahdollisimman läheisiä sekä 

oikeuksien ja velvollisuuksien puolesta 

tasapainossa; pitää valitettavana 

Yhdistyneen kuningaskunnan päätöstä olla 

osallistumatta sisämarkkinoille, Euroopan 

talousalueeseen tai tulliunioniin; katsoo, 

että unionista eroava valtio ei voi nauttia 

samanlaisista eduista kuin unionin 

jäsenvaltio, ja ilmoittaa sen vuoksi, että se 

ei hyväksy yhtäkään sopimusta, joka olisi 

ristiriidassa tämän kanssa; 

9. toivoo, että Euroopan unioni ja 

Yhdistynyt kuningaskunta saavat näissä 

olosuhteissa luotua suhteet, joka ovat 

reiluja, mahdollisimman läheisiä sekä 

oikeuksien ja velvollisuuksien puolesta 

tasapainossa; panee merkille Yhdistyneen 

kuningaskunnan päätöksen olla 

osallistumatta sisämarkkinoille, Euroopan 

talousalueeseen tai tulliunioniin; katsoo, 

että unionista eroava valtio ei voi nauttia 

samanlaisista eduista kuin unionin 

jäsenvaltio, ja ilmoittaa sen vuoksi, että se 

ei hyväksy yhtäkään sopimusta, joka olisi 

ristiriidassa tämän kanssa; 

Or. en 
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Tarkistus  3 

Fabio Massimo Castaldo 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0237/2017 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

neuvotteluista Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa sen Euroopan unionista eroamista 

koskevasta aikomuksesta antaman ilmoituksen johdosta 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

12. panee merkille 27 jäsenvaltion 

valtion ja hallitusten päämiesten, 

Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan ja 

Euroopan komission puheenjohtajan 15. 

joulukuuta 2016 antamassa 

julkilausumassa vahvistamat neuvottelujen 

järjestämiseksi ehdotetut järjestelyt; pitää 

myönteisenä komission nimittämistä 

unionin neuvottelijaksi ja sitä, että 

komissio nimitti Michel Barnierin 

pääneuvottelijaksi; huomauttaa, että 

Euroopan parlamentin täysimääräinen 

osallistuminen on välttämätön 

ennakkoedellytys sille, että se antaa 

hyväksyntänsä Euroopan parlamentin ja 

Yhdistyneen kuningaskunnan väliselle 

sopimukselle; 

12. panee merkille 27 jäsenvaltion 

valtion ja hallitusten päämiesten, 

Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan ja 

Euroopan komission puheenjohtajan 15. 

joulukuuta 2016 antamassa 

julkilausumassa vahvistamat neuvottelujen 

järjestämiseksi ehdotetut järjestelyt; panee 

merkille komission nimittämisen unionin 

neuvottelijaksi ja sen, että komissio nimitti 

Michel Barnierin pääneuvottelijaksi; 

huomauttaa, että Euroopan parlamentin 

täysimääräinen osallistuminen on 

välttämätön ennakkoedellytys sille, että se 

antaa hyväksyntänsä Euroopan parlamentin 

ja Yhdistyneen kuningaskunnan väliselle 

sopimukselle; 

Or. en 

 

 


