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10.4.2017 B8-0237/REV/1 

Predlog spremembe  1 

Fabio Massimo Castaldo 

v imenu skupine EFDD 

 

Predlog resolucije B8-0237/2017 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

o pogajanjih z Združenim kraljestvom po uradnem obvestilu, da namerava izstopiti iz 

Evropske unije 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava P 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

P. ker bi moral izstop Združenega 

kraljestva 27 držav članic EU in institucije 

Unije spodbuditi k ustreznejši obravnavi 

sedanjih izzivov in k razmisleku o 

prihodnosti in prizadevanjih, da bi evropski 

projekt postal učinkovitejši, bolj 

demokratičen in bližji državljanom; 

ponovno opozarja na načrt iz Bratislave z 

dne 16. septembra 2016 ter na resolucije 

Evropskega parlamenta na to temo, na belo 

knjigo Evropske komisije z dne 1. marca 

2017 o prihodnosti Evrope, na Rimsko 

izjavo z dne 25. marca 2017 ter na 

predloge skupine na visoki ravni za lastna 

sredstva z dne 17. januarja 2017, ki so 

lahko podlaga za razmislek; 

P. ker bi moral izstop Združenega 

kraljestva 27 držav članic EU in institucije 

Unije spodbuditi k ustreznejši obravnavi 

sedanjih izzivov in k razmisleku o 

prihodnosti in prizadevanjih, da bi evropski 

projekt postal učinkovitejši, bolj 

demokratičen in bližji državljanom; 

ponovno opozarja na načrt iz Bratislave z 

dne 16. septembra 2016 ter na resolucije 

Evropskega parlamenta na to temo, na belo 

knjigo Evropske komisije z dne 1. marca 

2017 o prihodnosti Evrope, na Rimsko 

izjavo z dne 25. marca 2017 ter na 

predloge skupine na visoki ravni za lastna 

sredstva z dne 17. januarja 2017, ki ne 

predstavljajo primerne izhodiščne točke za 

razmislek, saj prinašajo instrumente brez 

obsodbe paradigme varčevalnih ukrepov, 

ki je prevladala v zadnjih desetletjih; 

Or. en 
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10.4.2017 B8-0237/REV/2 

Predlog spremembe  2 

Fabio Massimo Castaldo 

v imenu skupine EFDD 

 

Predlog resolucije B8-0237/2017 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

o pogajanjih z Združenim kraljestvom po uradnem obvestilu, da namerava izstopiti iz 

Evropske unije 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. upa, da bosta Evropska unija in 

Združeno kraljestvo pod temi pogoji 

vzpostavila prihodnje odnose, ki bodo 

pravični, čim tesnejši in uravnoteženi glede 

pravic in obveznosti; obžaluje odločitev 

vlade Združenega kraljestva, da ne 

sodeluje na notranjem trgu, v evropskem 

gospodarskem prostoru ali carinski uniji; 

meni, da država, ki izstopi iz Unije, ne 

more uživati podobnih ugodnosti kot 

države članice Unije, zato sporoča, da ne 

bo odobril sporazuma, ki bi bil v nasprotju 

s tem stališčem; 

9. upa, da bosta Evropska unija in 

Združeno kraljestvo pod temi pogoji 

vzpostavila prihodnje odnose, ki bodo 

pravični, čim tesnejši in uravnoteženi glede 

pravic in obveznosti; je seznanjen z 

odločitvijo vlade Združenega kraljestva, da 

ne sodeluje na notranjem trgu, v 

evropskem gospodarskem prostoru ali 

carinski uniji; meni, da država, ki izstopi iz 

Unije, ne more uživati podobnih ugodnosti 

kot države članice Unije, zato sporoča, da 

ne bo odobril sporazuma, ki bi bil v 

nasprotju s tem stališčem; 

Or. en 
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10.4.2017 B8-0237/REV/3 

Predlog spremembe  3 

Fabio Massimo Castaldo 

v imenu skupine EFDD 

 

Predlog resolucije B8-0237/2017 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

o pogajanjih z Združenim kraljestvom po uradnem obvestilu, da namerava izstopiti iz 

Evropske unije 

Predlog resolucije 

Odstavek 12 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

12. je seznanjen s predlagano ureditvijo 

za izpeljavo pogajanj, navedeno v izjavi 

predsednikov držav ali vlad 27 držav članic 

ter predsednikov Evropskega sveta in 

Evropske komisije z dne 15. decembra 

2016; pozdravlja dejstvo, da je bila 

Evropska komisija imenovana za pogajalca 

Unije in da je Komisija za svojega 

glavnega pogajalca imenovala Michela 

Barniera; poudarja, da je polno sodelovanje 

Evropskega parlamenta pogoj, da odobri 

kakršen koli sporazum med Evropsko unijo 

in Združenim kraljestvom; 

12. je seznanjen s predlagano ureditvijo 

za izpeljavo pogajanj, navedeno v izjavi 

predsednikov držav ali vlad 27 držav članic 

ter predsednikov Evropskega sveta in 

Evropske komisije z dne 15. decembra 

2016; je seznanjen z dejstvom, da je bila 

Evropska komisija imenovana za pogajalca 

Unije in da je Komisija za svojega 

glavnega pogajalca imenovala Michela 

Barniera; poudarja, da je polno sodelovanje 

Evropskega parlamenta pogoj, da odobri 

kakršen koli sporazum med Evropsko unijo 

in Združenim kraljestvom; 

Or. en 

 

 


