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Ändringsförslag 1
Fabio Massimo Castaldo
för EFDD-gruppen
Förslag till resolution
B8-0237/2017
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE
Förhandlingarna med Förenade kungariket efter landets anmälan om sin avsikt att utträda ur
Europeiska unionen
Förslag till resolution
Skäl P
Förslag till resolution

Ändringsförslag

P.
Förenade kungarikets utträde bör
förmå EU-27 och EU-institutionerna att
hantera de nuvarande utmaningarna på ett
bättre sätt och reflektera över sin framtid
och sina ansträngningar för att göra EUprojektet mer effektivt, mer demokratiskt
och mer relevant för medborgarna.
Parlamentet påminner om
Bratislavafärdplanen av den 16 september
2016 samt Europaparlamentets resolutioner
om ämnet, kommissionens vitbok av den
1 mars 2017 om Europas framtid,
Romförklaringen av den 25 mars 2017 och
förslagen från högnivågruppen om egna
medel av den 17 januari 2017, som kan
tjäna som grund för denna reflektion.

P.
Förenade kungarikets utträde bör
förmå EU-27 och EU-institutionerna att
hantera de nuvarande utmaningarna på ett
bättre sätt och reflektera över sin framtid
och sina ansträngningar för att göra EUprojektet mer effektivt, mer demokratiskt
och mer relevant för medborgarna.
Parlamentet påminner om
Bratislavafärdplanen av den 16 september
2016 samt Europaparlamentets resolutioner
om ämnet, kommissionens vitbok av den
1 mars 2017 om Europas framtid,
Romförklaringen av den 25 mars 2017 och
förslagen från högnivågruppen om egna
medel av den 17 januari 2017, som inte
utgör någon lämplig utgångspunkt för
reflektionen, eftersom de lägger fram
instrument utan att fördöma den
åtstramningsparadigm som har fått ta
överhanden under det senaste årtiondet.
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Ändringsförslag 2
Fabio Massimo Castaldo
för EFDD-gruppen
Förslag till resolution
B8-0237/2017
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE
Förhandlingarna med Förenade kungariket efter landets anmälan om sin avsikt att utträda ur
Europeiska unionen
Förslag till resolution
Punkt 9
Förslag till resolution

Ändringsförslag

9.
Europaparlamentet förväntar sig att
Europeiska unionen och Förenade
kungariket mot denna bakgrund ska
upprätta så nära förbindelser som möjligt,
och hoppas att de kommer att vara rättvisa
samt balanserade vad gäller rättigheter och
skyldigheter. Parlamentet beklagar att
Förenade kungarikets regering har beslutat
att inte delta i den inre marknaden,
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
eller tullunionen. Parlamentet anser att en
medlemsstat som utträder ur EU inte kan
åtnjuta förmåner som liknar de som en
medlemsstat i Europeiska unionen åtnjuter,
och tillkännager därför att det inte kommer
att godkänna något avtal som strider mot
detta.

9.
Europaparlamentet förväntar sig att
Europeiska unionen och Förenade
kungariket mot denna bakgrund ska
upprätta så nära förbindelser som möjligt,
och hoppas att de kommer att vara rättvisa
samt balanserade vad gäller rättigheter och
skyldigheter. Parlamentet noterar att
Förenade kungarikets regering har beslutat
att inte delta i den inre marknaden,
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
eller tullunionen. Parlamentet anser att en
medlemsstat som utträder ur EU inte kan
åtnjuta förmåner som liknar de som en
medlemsstat i Europeiska unionen åtnjuter,
och tillkännager därför att det inte kommer
att godkänna något avtal som strider mot
detta.
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Ändringsförslag 3
Fabio Massimo Castaldo
för EFDD-gruppen
Förslag till resolution
B8-0237/2017
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE
Förhandlingarna med Förenade kungariket efter landets anmälan om sin avsikt att utträda ur
Europeiska unionen
Förslag till resolution
Punkt 12
Förslag till resolution

Ändringsförslag

12.
Europaparlamentet tar del av det
förslag till organisering av förhandlingarna
som anges i uttalandet från stats- och
regeringscheferna i de 27 medlemsstaterna
och från ordförandena för Europeiska rådet
och kommissionen av den 15 december
2016. Parlamentet välkomnar utnämningen
av kommissionen som EU:s förhandlare
och kommissionens utnämning av Michel
Barnier som sin chefsförhandlare.
Parlamentet påpekar att
Europaparlamentets fulla deltagande är en
nödvändig förutsättning för att parlamentet
ska ge sitt godkännande till ett avtal mellan
Europeiska unionen och Förenade
kungariket.

12.
Europaparlamentet tar del av det
förslag till organisering av förhandlingarna
som anges i uttalandet från stats- och
regeringscheferna i de 27 medlemsstaterna
och från ordförandena för Europeiska rådet
och kommissionen av den 15 december
2016. Parlamentet noterar utnämningen av
kommissionen som EU:s förhandlare och
kommissionens utnämning av Michel
Barnier som sin chefsförhandlare.
Parlamentet påpekar att
Europaparlamentets fulla deltagande är en
nödvändig förutsättning för att parlamentet
ska ge sitt godkännande till ett avtal mellan
Europeiska unionen och Förenade
kungariket.
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