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Τροπολογία  7 

Raymond Finch 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο σε συνέχεια της εκ μέρους του γνωστοποίησης 

ότι προτίθεται να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΣΤ α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΙΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

εκστρατεία υπέρ της αποχώρησης 

επικράτησε με κύριο μοχλό τα θέματα 

του ελέγχου της μετανάστευσης, του 

επαναπατρισμού των εξουσιών και του 

τερματισμού των εισφορών στον 

προϋπολογισμό της Ένωσης· 
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Τροπολογία  8 

Raymond Finch 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο σε συνέχεια της εκ μέρους του γνωστοποίησης 

ότι προτίθεται να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 18α. τονίζει ότι οι πολίτες του 

Ηνωμένου Βασιλείου που διαμένουν 

νόμιμα επί πέντε ή περισσότερα έτη σε 

άλλα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν δικαίωμα 

στο καθεστώς του επί μακρόν 

διαμένοντος στην ΕΕ, σύμφωνα με το 

άρθρο 4 της οδηγίας 2003/109/ΕΚ του 

Συμβουλίου· 

Or. en 
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Τροπολογία  9 

Raymond Finch 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο σε συνέχεια της εκ μέρους του γνωστοποίησης 

ότι προτίθεται να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 21α. θεωρεί ότι οιαδήποτε μελλοντική 

συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του 

Ηνωμένου Βασιλείου δεν πρέπει να 

περιλαμβάνει τη συνέχιση της ελεύθερης 

κυκλοφορίας των προσώπων· θεωρεί ότι 

η συνέχιση της ελεύθερης κυκλοφορίας 

των προσώπων θα ισοδυναμούσε με 

προδοσία της βούλησης του βρετανικού 

λαού· 
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Τροπολογία  10 

Raymond Finch 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο σε συνέχεια της εκ μέρους του γνωστοποίησης 

ότι προτίθεται να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 β (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 20β. αποδοκιμάζει και απορρίπτει την 

παράγραφο 22 του σχεδίου 

κατευθυντηρίων γραμμών του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μετά την 

γνωστοποίηση του Ηνωμένου Βασιλείου 

δυνάμει του άρθρου 50 της ΣΕΕ, στην 

οποία αναφέρεται ότι, μετά την 

αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από 

την Ένωση, δεν μπορεί να ισχύει καμία 

συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Ηνωμένου 

Βασιλείου στην επικράτεια του 

Γιβραλτάρ χωρίς συμφωνία μεταξύ του 

Βασιλείου της Ισπανίας και του 

Ηνωμένου Βασιλείου·   

Or. en 
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Τροπολογία  11 

Raymond Finch 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο σε συνέχεια της εκ μέρους του γνωστοποίησης 

ότι προτίθεται να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 γ (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 20γ. σημειώνει ότι ο λαός του 

Γιβραλτάρ ανησυχεί πραγματικά για τα 

σύνορα μεταξύ Γιβραλτάρ και Ισπανίας· 

τονίζει, ως εκ τούτου, ότι οι 

διαπραγματεύσεις για την αποχώρηση 

δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως 

εντολή για να αμφισβητηθεί η κυριαρχία 

του Γιβραλτάρ και να τεθούν οιαδήποτε 

εμπόδια στα σύνορα μεταξύ Γιβραλτάρ 

και Ισπανίας· επισημαίνει επιπλέον ότι, 

στο δημοψήφισμα του 2002, 98,97 % του 

εκλογικού σώματος στο Γιβραλτάρ 

ψήφισε κατά της κοινής κυριαρχίας με 

την Ισπανία·  

Or. en 
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Τροπολογία  12 

Raymond Finch 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο σε συνέχεια της εκ μέρους του γνωστοποίησης 

ότι προτίθεται να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19.  τονίζει ότι ένας εφάπαξ 

δημοσιονομικός διακανονισμός με το 

Ηνωμένο Βασίλειο, βάσει των ετήσιων 

λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

κατά τον έλεγχο του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, πρέπει να περιλαμβάνει όλες 

τις νομικές ευθύνες του που απορρέουν 

από εκκρεμείς υποχρεώσεις, καθώς και 

να περιέχει πρόβλεψη για στοιχεία εκτός 

ισολογισμού, ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

και λοιπά χρηματοδοτικά έξοδα που 

προκύπτουν άμεσα ως αποτέλεσμα της 

αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου· 

19.  απορρίπτει, ως εκ τούτου την ιδέα 

για οιονδήποτε «λογαριασμό διαζυγίου με 

την ΕΕ» ή κάθε άλλο δημοσιονομικό 

διακανονισμό, πράγμα που συζητείται 

ευρέως στον Τύπο και αναφέρεται στην 

παράγραφο 10 του σχεδίου 

κατευθυντηρίων γραμμών του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου· 

Or. en 
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Τροπολογία  13 

Raymond Finch 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο σε συνέχεια της εκ μέρους του γνωστοποίησης 

ότι προτίθεται να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 11α. υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με τον 

κανονισμό του ΠΔΠ, η Επιτροπή πρέπει 

να υποβάλει, έως το τέλος του 2017, τις 

προτάσεις της για το ΠΔΠ μετά το 2020, 

οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 

την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να 

αποχωρήσει από την ΕΕ· τονίζει ότι η 

πρόταση για το μελλοντικό ΠΔΠ δεν θα 

πρέπει να περιλαμβάνει εισφορά του 

Ηνωμένου Βασιλείου ή να συνεπάγεται 

νομικές υποχρεώσεις για το Ηνωμένο 

Βασίλειο σε σχέση με απαιτήσεις έναντί 

του· 

  

Or. en 
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Τροπολογία  14 

Raymond Finch 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο σε συνέχεια της εκ μέρους του γνωστοποίησης 

ότι προτίθεται να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 β (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 11β. τονίζει ακόμη ότι, αν παύσουν να 

ισχύουν οι Συνθήκες, όπως ορίζει το 

άρθρο 50 παράγραφος 3 της ΣΕΕ, 

εξυπακούεται ότι οι νόμοι που 

καταρτίζονται βάσει των Συνθηκών 

αυτών, συμπεριλαμβανομένου του 

κανονισμού για το ΠΔΠ, και η νομολογία 

του Δικαστηρίου της ΕΕ, πρέπει επίσης 

να παύσουν να ισχύουν· τονίζει, συνεπώς, 

ότι, μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου 

Βασιλείου από τη ΕΕ, δεν είναι δυνατόν 

να υφίσταται καμία νομική ή ηθική 

υποχρέωση του Ηνωμένου Βασιλείου να 

συνεχίσει να εισφέρει στον 

προϋπολογισμό της ΕΕ· 

Or. en 
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Τροπολογία  15 

Raymond Finch 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο σε συνέχεια της εκ μέρους του γνωστοποίησης 

ότι προτίθεται να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 35 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 35α. θεωρεί ότι ένας τελικός 

διακανονισμός για τα αλιευτικά 

δικαιώματα θα είναι αποδεκτός μόνον 

εφόσον η αλιευτική πολιτική 

επαναπατριστεί πλήρως στο Ηνωμένο 

Βασίλειο· τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να 

δώσει στο Ηνωμένο Βασίλειο τη 

δυνατότητα να επιβεβαιώσει τα πλήρη 

και αυτοτελή δικαιώματά του στη 

διαχείριση και τη διατήρηση των υδάτων 

του και στην Αποκλειστική Οικονομική 

Ζώνη, όπως ορίζει τη σύμβαση των 

Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της 

θάλασσας· 

Or. en 
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Τροπολογία  16 

Raymond Finch 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο σε συνέχεια της εκ μέρους του γνωστοποίησης 

ότι προτίθεται να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 β (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 13β. τονίζει ότι μια χώρα όχι μόνο δεν 

χρειάζεται να είναι μέλος της ΕΕ, αλλά 

ούτε καν να έχει εμπορική συμφωνία με 

την ΕΕ, προκειμένου να έχει πρόσβαση 

στην ενιαία αγορά της ΕΕ· τονίζει ότι, το 

2015, η Κίνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η 

Ρωσία, η Ιαπωνία, η Ινδία και η Βραζιλία 

εξήγαγαν στην ΕΕ προϊόντα αξίας 

περίπου 864 δισεκατομμυρίων EUR· 

σημειώνει ότι καμία από τις χώρες αυτές 

δεν έχει «ελευθερία κυκλοφορίας» με την 

Ένωση ή έστω εμπορική συμφωνία μαζί 

της· 

Or. en 
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Τροπολογία  17 

Raymond Finch 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο σε συνέχεια της εκ μέρους του γνωστοποίησης 

ότι προτίθεται να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 13α. τονίζει ότι το άρθρο 50 

παράγραφος 2 της ΣΕΕ ορίζει ότι «η 

Ένωση προβαίνει σε διαπραγματεύσεις 

και συνάπτει με το εν λόγω κράτος 

συμφωνία που καθορίζει τις λεπτομερείς 

ρυθμίσεις για την αποχώρησή του, 

λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο των 

μελλοντικών του σχέσεων με την 

Ένωση.»· πιστεύει, επομένως, ότι, 

δεδομένου ότι το εμπόριο θα αποτελέσει 

ζωτικό στοιχείο της μελλοντικής σχέσης, 

θα πρέπει να συμφωνηθεί στο πλαίσιο 

των διαπραγματεύσεων ρύθμιση για το 

εμπόριο που θα καλύπτει όλα τα 

πρακτικά ζητήματα· ζητεί, ως εκ τούτου, 

μια λογική και ταχεία συμφωνία 

ελεύθερου εμπορίου μεταξύ ΕΕ και 

Ηνωμένου Βασιλείου· 

Or. en 
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Τροπολογία  18 

Raymond Finch 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο σε συνέχεια της εκ μέρους του γνωστοποίησης 

ότι προτίθεται να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο αυτό, 

θα ήταν αντίθετο προς το δίκαιο της 

Ένωσης αν το Ηνωμένο Βασίλειο άρχιζε, 

πριν από την αποχώρησή του, 

διαπραγματεύσεις για πιθανές εμπορικές 

συμφωνίες με τρίτες χώρες· τονίζει ότι 

μια τέτοια ενέργεια θα ήταν αντίθετη 

προς την αρχή της καλόπιστης 

συνεργασίας που καθορίζεται στο 

άρθρο 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης για 

την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να 

έχει συνέπειες, μεταξύ των οποίων τον 

αποκλεισμό του Ηνωμένου Βασιλείου από 

τις διαδικασίες για εμπορικές 

διαπραγματεύσεις, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 218 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

τονίζει ότι το ίδιο πρέπει να ισχύει και σε 

άλλους τομείς πολιτικής, όπου το 

Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να 

διαμορφώνει τη νομοθεσία, τις δράσεις, 

τις στρατηγικές ή τις κοινές πολιτικές της 

Ένωσης, κατά τρόπο που να ευνοεί τα 

δικά του συμφέροντα ως αποχωρούντος 

κράτους μέλους, παρά τα συμφέροντα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΕΕ-27· 

6. πιστεύει ότι τίποτε δεν εμποδίζει 

το Ηνωμένο Βασίλειο να αρχίσει 

εμπορικές διαπραγματεύσεις με τρίτες 

χώρες και ότι, από νομική άποψη, οι 

διαπραγματεύσεις αυτές μπορούν να 

καταλήξουν σε συμφωνία υπό τον όρο ότι 

θα τεθεί σε εφαρμογή μετά την έξοδο του 

Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ· 

Or. en 
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Τροπολογία  19 

Raymond Finch 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο σε συνέχεια της εκ μέρους του γνωστοποίησης 

ότι προτίθεται να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 35 β (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 35β. τονίζει ότι επιστέγασμα της 

διαπραγμάτευσης πρέπει να είναι ο 

τερματισμός της δικαιοδοσίας του 

Δικαστηρίου της ΕΕ στο Ηνωμένο 

Βασίλειο· 

Or. en 
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Τροπολογία  20 

Raymond Finch 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο σε συνέχεια της εκ μέρους του γνωστοποίησης 

ότι προτίθεται να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 20α. επαναλαμβάνει ότι η κοινή 

ταξιδιωτική περιοχή δεν εξαρτάται από 

την ιδιότητα του μέλους της ΕΕ· 

Or. en 

 

 


