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12.12.2017 B8-0677/4 

Amendamentul  4 

Gerard Batten 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere de rezoluție B8-0677/2017 

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

Stadiul actual al negocierilor cu Regatul Unit 

Propunere de rezoluție 

Referirea 1 a (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  – având în vedere Carta Organizației 

Națiunilor Unite și Rezoluția Adunării 

Generale a ONU 25/2625 din 24 

octombrie 1970 referitoare la Principiile 

de drept internațional privind relațiile 

amicale și cooperarea între state în 

conformitate cu Carta Națiunilor Unite, 

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677/5 

Amendamentul  5 

Gerard Batten 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere de rezoluție B8-0677/2017 

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

Stadiul actual al negocierilor cu Regatul Unit 

Propunere de rezoluție 

Considerentul C 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

C. întrucât cele mai importante trei 

aspecte legate de separare privesc de 

departe drepturile cetățenilor UE cu 

reședința în Regatul Unit și ale cetățenilor 

Regatului Unit cu reședința în UE-27, 

frontiera dintre Irlanda și Irlanda de Nord 

și circumstanțele unice și speciale cu care 

se confruntă insula Irlanda, și onorarea 

obligațiilor financiare ale Regatului Unit 

față de UE; 

C. întrucât cele mai importante trei 

aspecte legate de separare privesc de 

departe drepturile cetățenilor UE cu 

reședința în Regatul Unit și ale cetățenilor 

Regatului Unit cu reședința în UE-27, 

frontiera dintre Irlanda și Irlanda de Nord 

și circumstanțele unice și speciale cu care 

se confruntă insula Irlanda, și onorarea 

obligațiilor financiare ale Regatului Unit 

față de UE (dacă există); 

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677/6 

Amendamentul  6 

Gerard Batten 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere de rezoluție B8-0677/2017 

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

Stadiul actual al negocierilor cu Regatul Unit 

Propunere de rezoluție 

Considerentul G 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

G. întrucât, în ceea ce privește Irlanda 

/ Irlanda de Nord, Regatul Unit a asumat 

angajamentele necesare pentru a asigura că 

nu există nicio înăsprire a controalelor la 

frontieră prin alinierea în materie de 

reglementare, inclusiv: 

 

G. întrucât, în ceea ce privește 

Republica Irlanda / Irlanda de Nord, 

Regatul Unit și-a asumat angajamentele 

necesare pentru a asigura că nu există nicio 

înăsprire a controalelor la frontieră prin 

alinierea în materie de reglementare, 

inclusiv: 

 

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677/7 

Amendamentul  7 

Gerard Batten 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere de rezoluție B8-0677/2017 

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

Stadiul actual al negocierilor cu Regatul Unit 

Propunere de rezoluție 

Considerentul I 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

I. întrucât acest lucru nu înseamnă că 

toate chestiunile nesoluționate au fost 

rezolvate, nici nu indică ce poziție va lua 

Parlamentul atunci când se va ajunge la 

procedura de aprobare privind un acord 

final de retragere; 

I. întrucât acest lucru nu înseamnă că 

toate chestiunile nesoluționate au fost 

rezolvate, îndeosebi în ceea ce privește 

dispozițiile tranzitorii și distribuirea 

echitabilă a activelor UE, nici nu indică ce 

poziție va lua Parlamentul atunci când se 

va ajunge la procedura de aprobare privind 

un acord final de retragere; 

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677/8 

Amendamentul  8 

Gerard Batten 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere de rezoluție B8-0677/2017 

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

Stadiul actual al negocierilor cu Regatul Unit 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. subliniază, cu toate acestea, că 

există încă probleme nerezolvate în ceea ce 

privește asigurarea unei retrageri ordonate 

a Regatului Unit din UE, care trebuie să fie 

soluționate înainte de finalizarea acordului 

de retragere, și constată că, odată finalizat, 

acordul de retragere trebuie să fie prezentat 

într-un text juridic clar și lipsit de 

ambiguitate; subliniază că aceste chestiuni 

nesoluționate privesc: 

– extinderea sferei de acoperire a 

drepturilor cetățenilor la viitorii parteneri; 

– asigurarea faptului că procedura 

administrativă este minimală, are un 

caracter declarativ și gratuit, sarcina probei 

în cazul contestării declarației revenind 

autorităților britanice, și permite familiilor 

să inițieze procedura prin intermediul unui 

formular unic; 

– asigurarea caracterului obligatoriu 

al deciziilor CJUE în legătură cu 

interpretarea dispozițiilor privind drepturile 

cetățenilor, precum și pentru rolul 

viitoarelor autorități naționale 

independente (ombudsman) create pentru a 

da curs plângerilor cetățenilor; 

– garantarea drepturilor de liberă 

circulație în viitor în întreaga UE pentru 

cetățenii Regatului Unit rezidenți în 

prezent într-un stat membru al UE-27; 

3. subliniază, cu toate acestea, că 

există încă probleme nerezolvate în ceea ce 

privește asigurarea unei retrageri ordonate 

a Regatului Unit din UE, care trebuie să fie 

soluționate înainte de finalizarea acordului 

de retragere, și constată că, odată finalizat, 

acordul de retragere trebuie să fie prezentat 

într-un text juridic clar și lipsit de 

ambiguitate; subliniază că aceste chestiuni 

nesoluționate privesc: 

– orice dispoziții tranzitorii, 

– extinderea sferei de aplicare a 

drepturilor cetățenilor la viitorii parteneri; 

– asigurarea faptului că procedura 

administrativă este minimală, are un 

caracter declarativ și gratuit, sarcina probei 

în cazul contestării declarației revenind 

autorităților britanice, și permite familiilor 

să inițieze procedura prin intermediul unui 

formular unic; 

– asigurarea caracterului obligatoriu 

al deciziilor CJUE în legătură cu 

interpretarea dispozițiilor privind drepturile 

cetățenilor, precum și pentru rolul 

viitoarelor autorități naționale 

independente (ombudsman) create pentru a 

da curs plângerilor cetățenilor; 

– garantarea drepturilor de liberă 

circulație în viitor în întreaga UE pentru 

cetățenii Regatului Unit rezidenți în 
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– asigurarea faptului că 

angajamentele asumate în ceea ce privește 

Irlanda de Nord / Irlanda sunt integral 

executabile; 

prezent într-un stat membru al UE-27; 

– asigurarea faptului că 

angajamentele asumate în ceea ce privește 

Irlanda de Nord / Irlanda sunt integral 

executabile; 

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677/9 

Amendamentul  9 

Gerard Batten 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere de rezoluție B8-0677/2017 

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

Stadiul actual al negocierilor cu Regatul Unit 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  5a. constată că poziția guvernului 

Regatului Unit este în principiu clară și 

simplă, și anume că Regatul Unit dorește: 

– libertatea de circulație a 

capitalurilor, bunurilor și 

serviciilor (care constituie ceea ce 

înseamnă cu adevărat „liber 

schimb”); 

– să nu facă obiectul hotărârilor 

Curții de Justiție a Uniunii 

Europene; 

– libertatea de a încheia acorduri 

comerciale cu țările terțe; 

– libertatea de a își controla 

frontierele (inclusiv apele sale 

teritoriale și zona sa economică 

exclusivă); 

– să nu existe libera circulație a 

persoanelor, având în vedere că 

acest lucru presupune: i) accesul 

la serviciile publice, la alocații 

sociale și la dreptul la muncă (din 

cauza problemelor grave care 

decurg din acordarea unui astfel 

de acces la sute de milioane de 

oameni din țări cu standarde de 

viață foarte diferite) și (ii) 

impunerea obligației de a primi 

refugiați și solicitanți de azil 

statelor membre ale căror popoare 
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nu îi doresc; 

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677/10 

Amendamentul  10 

Gerard Batten 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere de rezoluție B8-0677/2017 

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

Stadiul actual al negocierilor cu Regatul Unit 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. reamintește că articolul 50 alineatul 

(2) din TUE prevede cadrul pentru 

viitoarea relație a UE cu statul membru 

care părăsește Uniunea care să fie luat în 

considerare de către Uniune atunci când 

negociază și încheie un acord de retragere; 

5. reamintește că articolul 50 alineatul 

(2) din TUE prevede cadrul pentru 

viitoarea relație a UE cu statul membru 

care părăsește Uniunea care să fie luat în 

considerare de către Uniune atunci când 

negociază și încheie un acord de retragere 

și nu interzice includerea în acesta a unor 

dispoziții tranzitorii; 

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677/11 

Amendamentul  11 

Gerard Batten 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere de rezoluție B8-0677/2017 

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

Stadiul actual al negocierilor cu Regatul Unit 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 – liniuța 8 a (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 – Rezoluția 25/2625 a Adunării 

Generale a ONU din 24 octombrie 1970 

și, în special: a) principiul privind 

obligația de a nu interveni în chestiuni 

care țin de competența națională a 

vreunui stat, în conformitate cu Carta 

Organizației Națiunilor Unite, b) 

principiul egalității în drepturi și al 

autodeterminării popoarelor, c) principiul 

egalității suverane a statelor și d) 

principiul conform căruia statele membre 

își îndeplinesc cu bună credință obligațiile 

asumate în conformitate cu Carta 

Organizației Națiunilor Unite; 

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677/12 

Amendamentul  12 

Gerard Batten 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere de rezoluție B8-0677/2017 

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

Stadiul actual al negocierilor cu Regatul Unit 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 – liniuța 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

– o țară terță care nu se supune 

acelorași obligații ca un stat membru nu 

poate beneficia de aceleași avantaje ca un 

stat membru al Uniunii Europene sau ca o 

țară membră a SEE;  

– o țară terță care nu se supune 

acelorași obligații ca un stat membru nu 

poate beneficia de toate aceleași avantaje 

ca un stat membru al Uniunii Europene sau 

ca o țară membră a SEE;  

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677/13 

Amendamentul  13 

Gerard Batten 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere de rezoluție B8-0677/2017 

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

Stadiul actual al negocierilor cu Regatul Unit 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 – liniuța 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

– autonomia procesului decizional al 

UE; 

– autonomia procesului decizional 

atât al Regatului Unit, cât și al UE; 

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677/14 

Amendamentul  14 

Gerard Batten 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere de rezoluție B8-0677/2017 

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

Stadiul actual al negocierilor cu Regatul Unit 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 – liniuța 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

– salvgardarea ordinii juridice a UE și 

a rolului CJUE; 

– salvgardarea ordinii juridice a UE și 

a rolului CJUE în cadrul UE; 

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677/15 

Amendamentul  15 

Gerard Batten 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere de rezoluție B8-0677/2017 

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

Stadiul actual al negocierilor cu Regatul Unit 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 – liniuța 8 b (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 – garantarea integrității teritoriale a 

Regatului Unit, a apelor sale teritoriale și 

a zonei sale economice exclusive; 

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677/16 

Amendamentul  16 

Gerard Batten 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere de rezoluție B8-0677/2017 

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

Stadiul actual al negocierilor cu Regatul Unit 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 – liniuța 8 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

– un echilibru corect al drepturilor și 

obligațiilor, inclusiv contribuții financiare 

proporționale; 

– un echilibru corect al drepturilor și 

obligațiilor, inclusiv contribuții financiare 

proporționale și distribuirea echitabilă a 

activelor UE; 

Or. en 

 

 


