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Grozījums Nr.  2 

Fabio Massimo Castaldo 

EFDD grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

par sarunām ar Apvienoto Karalisti saistībā ar tās paziņojumu par nodomu izstāties no 

Eiropas Savienības 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

P apsvērums 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

P. tā kā, ņemot vērā Apvienotās 

Karalistes izstāšanos, ES 27 un Savienības 

iestādēm vajadzētu labāk risināt pašreizējās 

problēmas un apsvērt nākotni, kā arī 

centienus padarīt Eiropas projektu 

efektīvāku, demokrātiskāku un tuvāku 

pilsoņiem; atgādina par 2016. gada 16. 

septembra Bratislavas ceļvedi, kā arī par 

Eiropas Parlamenta rezolūcijām šajā 

jautājumā, Eiropas Komisijas 2017. gada 1. 

marta Balto grāmatu par Eiropas nākotni, 

2017. gada 25. marta Romas deklarāciju un 

Augsta līmeņa grupas pašu resursu 

jautājumos 2017. gada 17. janvāra 

priekšlikumiem, kas var noderēt par 

pamatu šai apsvēršanai, 

P. tā kā, ņemot vērā Apvienotās 

Karalistes izstāšanos, ES 27 un Savienības 

iestādēm vajadzētu labāk risināt pašreizējās 

problēmas un apsvērt nākotni, kā arī 

centienus padarīt Eiropas projektu 

efektīvāku, demokrātiskāku un tuvāku 

pilsoņiem; atgādina par 2016. gada 

16. septembra Bratislavas ceļvedi, kā arī 

par Eiropas Parlamenta rezolūcijām šajā 

jautājumā, Eiropas Komisijas 2017. gada 

1. marta Balto grāmatu par Eiropas 

nākotni, 2017. gada 25. marta Romas 

deklarāciju un Augsta līmeņa grupas pašu 

resursu jautājumos 2017. gada 17. janvāra 

priekšlikumiem, kas nav uzskatāmi par 

piemērotu pārdomu sākumpunktu, jo 

tajos ir ierosināti instrumenti, bet netiek 

nosodīta taupības paradigma, kas ir 

dominējusi pēdējās desmitgadēs, 

Or. en 
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Grozījums Nr.  3 

Fabio Massimo Castaldo 

EFDD grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

par sarunām ar Apvienoto Karalisti saistībā ar tās paziņojumu par nodomu izstāties no 

Eiropas Savienības 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

9. punkts 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

9. cer, ka saskaņā ar šiem 

nosacījumiem Eiropas Savienība un 

Apvienotā Karaliste spēs izveidot tādas 

turpmākās attiecības, kas būs godīgas, 

iespējami ciešas un līdzsvarotas tiesību un 

pienākumu ziņā; pauž nožēlu par 

Apvienotās Karalistes lēmumu 

nepiedalīties iekšējā tirgū, Eiropas 

Ekonomikas zonā vai muitas savienībā; 

uzskata, ka valsts, kas izstājas no 

Savienības, nevar izmantot tādas pašas 

priekšrocības, kādas ir Savienības 

dalībvalstij, un tādēļ paziņo, ka tas 

nepiekritīs nevienam līgumam, kas būtu 

pretrunā ar šo principu; 

9. cer, ka saskaņā ar šiem 

nosacījumiem Eiropas Savienība un 

Apvienotā Karaliste spēs izveidot tādas 

turpmākās attiecības, kas būs godīgas, 

iespējami ciešas un līdzsvarotas tiesību un 

pienākumu ziņā; pieņem zināšanai 

Apvienotās Karalistes lēmumu 

nepiedalīties iekšējā tirgū, Eiropas 

Ekonomikas zonā vai muitas savienībā; 

uzskata, ka valsts, kas izstājas no 

Savienības, nevar izmantot tādas pašas 

priekšrocības, kādas ir Savienības 

dalībvalstij, un tādēļ paziņo, ka tas 

nepiekritīs nevienam līgumam, kas būtu 

pretrunā ar šo principu; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  4 

Fabio Massimo Castaldo 

EFDD grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

par sarunām ar Apvienoto Karalisti saistībā ar tās paziņojumu par nodomu izstāties no 

Eiropas Savienības 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

12. punkts 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

12. norāda uz ierosināto sarunu 

organizēšanas kārtību, kas norādīta 27 

dalībvalstu valsts vai valdības vadītāju, kā 

arī Eiropadomes un Eiropas Komisijas 

priekšsēdētāju 2016. gada 15. decembra 

paziņojumā; atzinīgi vērtē Eiropas 

Komisijas iecelšanu par Savienības 

pārstāvi sarunās un Komisijas izraudzīto 

galveno sarunu pārstāvi Michel Barnier; 

norāda, ka Eiropas Parlamenta pilnīga 

iesaistīšanās ir nepieciešams 

priekšnoteikums, lai tas sniegtu savu 

piekrišanu nolīgumam starp Eiropas 

Savienību un Apvienoto Karalisti; 

12. norāda uz ierosināto sarunu 

organizēšanas kārtību, kas norādīta 

27 dalībvalstu valsts vai valdības vadītāju, 

kā arī Eiropadomes un Eiropas Komisijas 

priekšsēdētāju 2016. gada 15. decembra 

paziņojumā; pieņem zināšanai Eiropas 

Komisijas iecelšanu par Savienības 

pārstāvi sarunās un Komisijas izraudzīto 

galveno sarunu pārstāvi Michel Barnier; 

norāda, ka Eiropas Parlamenta pilnīga 

iesaistīšanās ir nepieciešams 

priekšnoteikums, lai tas sniegtu savu 

piekrišanu nolīgumam starp Eiropas 

Savienību un Apvienoto Karalisti; 

Or. en 


