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Amendement  2 

Fabio Massimo Castaldo 

namens de EFDD-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk na de kennisgeving van het voornemen van 

dat land om zich uit de Europese Unie terug te trekken 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging P 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

P. overwegende dat de terugtrekking 

van het Verenigd Koninkrijk voor de EU-

27 en de instellingen van de Unie 

aanleiding zou moeten zijn een beter 

antwoord op de huidige uitdagingen te 

formuleren, en na te denken over hun 

toekomst en over de manier waarop het 

Europese project doeltreffender, 

democratischer en burgervriendelijker kan 

worden gemaakt; overwegende dat de 

routekaart van Bratislava, de resoluties van 

het Europees Parlement daarover, het 

Witboek van de Commissie over de 

toekomst van Europa van 1 maart 2017, de 

Verklaring van Rome van 25 maart 2017 

en de voorstellen van de groep op hoog 

niveau Eigen Middelen van 17 januari 

2017 hiervoor als uitgangspunt zouden 

kunnen dienen; 

P. overwegende dat de terugtrekking 

van het Verenigd Koninkrijk voor de EU-

27 en de instellingen van de Unie 

aanleiding zou moeten zijn een beter 

antwoord op de huidige uitdagingen te 

formuleren, en na te denken over hun 

toekomst en over de manier waarop het 

Europese project doeltreffender, 

democratischer en burgervriendelijker kan 

worden gemaakt; overwegende dat de 

routekaart van Bratislava, de resoluties van 

het Europees Parlement daarover, het 

Witboek van de Commissie over de 

toekomst van Europa van 1 maart 2017, de 

Verklaring van Rome van 25 maart 2017 

en de voorstellen van de groep op hoog 

niveau Eigen Middelen van 17 januari 

2017 hiervoor geen geschikt uitgangspunt 

zijn, omdat hierin instrumenten naar 

voren worden geschoven zonder 

veroordeling van het 

soberheidsparadigma dat de laatste 

decennia gold; 

Or. en 
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Amendement  3 

Fabio Massimo Castaldo 

namens de EFDD-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk na de kennisgeving van het voornemen van 

dat land om zich uit de Europese Unie terug te trekken 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

9. spreekt de hoop uit dat de Europese 

Unie en het Verenigd Koninkrijk onder 

deze omstandigheden een toekomstige 

relatie kunnen uitwerken die billijk, zo eng 

als mogelijk, en wat rechten en plichten 

betreft evenwichtig is;  betreurt het besluit 

van de regering van het Verenigd 

Koninkrijk om geen deel uit te maken van 

de interne markt, de Europese 

Economische Ruimte of de douane-unie; is 

van oordeel dat een land dat zich uit de 

Unie terugtrekt niet dezelfde voordelen kan 

genieten als een lidstaat van de Europese 

Unie, en kondigt dan ook aan dat het niet 

zal instemmen met enig akkoord dat met 

dit principe in tegenspraak is; 

9. spreekt de hoop uit dat de Europese 

Unie en het Verenigd Koninkrijk onder 

deze omstandigheden een toekomstige 

relatie kunnen uitwerken die billijk, zo eng 

als mogelijk, en wat rechten en plichten 

betreft evenwichtig is; neemt kennis van 

het besluit van de regering van het 

Verenigd Koninkrijk om geen deel uit te 

maken van de interne markt, de Europese 

Economische Ruimte of de douane-unie; is 

van oordeel dat een land dat zich uit de 

Unie terugtrekt niet dezelfde voordelen kan 

genieten als een lidstaat van de Europese 

Unie, en kondigt dan ook aan dat het niet 

zal instemmen met enig akkoord dat met 

dit principe in tegenspraak is; 

Or. en 
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Amendement  4 

Fabio Massimo Castaldo 

namens de EFDD-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk na de kennisgeving van het voornemen van 

dat land om zich uit de Europese Unie terug te trekken 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

12. neemt nota van het voorstel voor 

regelingen voor de organisatie van 

onderhandelingen in de verklaring van de 

staats- en regeringsleiders van 27 lidstaten, 

alsook van de voorzitter van de Europese 

Raad en van de Commissie, van 

15 december 2016; juicht het toe dat de 

Commissie is aangewezen om namens de 

Unie de onderhandelingen te voeren, en 

stemt ermee in dat de Commissie Michel 

Barnier tot haar hoofdonderhandelaar heeft 

benoemd; geeft aan dat volledige 

betrokkenheid van het Europees Parlement 

een conditio sine qua non is voor deze 

instelling om te kunnen instemmen met 

enig akkoord tussen de Europese Unie en 

het Verenigd Koninkrijk; 

12. neemt nota van het voorstel voor 

regelingen voor de organisatie van 

onderhandelingen in de verklaring van de 

staats- en regeringsleiders van 27 lidstaten, 

alsook van de voorzitter van de Europese 

Raad en van de Commissie, van 

15 december 2016; neemt kennis van het 

feit dat de Commissie is aangewezen om 

namens de Unie de onderhandelingen te 

voeren, en stemt ermee in dat de 

Commissie Michel Barnier tot haar 

hoofdonderhandelaar heeft benoemd; geeft 

aan dat volledige betrokkenheid van het 

Europees Parlement een conditio sine qua 

non is voor deze instelling om te kunnen 

instemmen met enig akkoord tussen de 

Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk; 

Or. en 

 

 


