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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

10.4.2017 B8-0237/REV/1 

Muudatusettepanek  1 

Fabio Massimo Castaldo 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0237/2017 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

läbirääkimiste kohta, mida alustatakse Ühendkuningriigiga tulenevalt Ühendkuningriigi 

teatest kavatsuse kohta Euroopa Liidust välja astuda 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus P 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

P. arvestades, et Ühendkuningriigi 

lahkumine peaks 27-liikmelist Euroopa 

Liitu ja selle institutsioone sundima 

paremini tegelema praeguste 

probleemidega, mõtlema oma tulevikule ja 

oma tegevusele, et muuta nn Euroopa 

projekt efektiivsemaks, demokraatlikumaks 

ja kodanikele lähedasemaks; tuletades 

meelde 16. septembril 2016 Bratislavas 

kokkulepitud tegevuskava ning Euroopa 

Parlamendi selleteemalisi resolutsioone, 

Euroopa Komisjoni 1. märtsil 2017 

avaldatud valget raamatud Euroopa 

tuleviku kohta, 25. märtsi 2017. aasta 

Rooma deklaratsiooni ning 

kõrgetasemelise omavahendite töörühma 

17. jaanuaril 2017 esitatud ettepanekuid, 

mis kõik võiksid olla järelemõtlemise 

aluseks; 

P. arvestades, et Ühendkuningriigi 

lahkumine peaks 27-liikmelist Euroopa 

Liitu ja selle institutsioone sundima 

paremini tegelema praeguste 

probleemidega, mõtlema oma tulevikule ja 

oma tegevusele, et muuta nn Euroopa 

projekt efektiivsemaks, demokraatlikumaks 

ja kodanikele lähedasemaks; tuletades 

meelde 16. septembril 2016 Bratislavas 

kokkulepitud tegevuskava ning Euroopa 

Parlamendi selleteemalisi resolutsioone, 

Euroopa Komisjoni 1. märtsil 2017 

avaldatud valget raamatud Euroopa 

tuleviku kohta, 25. märtsi 2017. aasta 

Rooma deklaratsiooni ning 

kõrgetasemelise omavahendite töörühma 

17. jaanuaril 2017 esitatud ettepanekuid, 

mis ei kujuta endast sobivat mõttetegevuse 

lähtepunkti, kuna neis pakutakse 

vahendeid, ilma et taunitaks 

kokkuhoiumudelit, mis on viimastel 

aastakümnetel domineerinud; 

Or. en 
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Fabio Massimo Castaldo 
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Resolutsiooni ettepanek B8-0237/2017 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

läbirääkimiste kohta, mida alustatakse Ühendkuningriigiga tulenevalt Ühendkuningriigi 

teatest kavatsuse kohta Euroopa Liidust välja astuda 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 9 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

9. loodab, et neid tingimusi arvesse 

võttes rajavad Euroopa Liit ja 

Ühendkuningriik oma tulevased suhted, 

mis oleksid õiglased, võimalikult tihedad 

ning õiguste ja kohustuste osas 

tasakaalustatud; peab kahetsusväärseks 

Ühendkuningriigi valitsuse otsust mitte 

osaleda siseturul, Euroopa 

Majanduspiirkonnas ega tolliliidus; on 

seisukohal, et liidust lahkuv riik ei saa 

nautida samasuguseid õigusi, nagu on liidu 

liikmesriigil, ning teatab seetõttu, et ei 

nõustu ühegi kokkuleppega, mis on selle 

seisukohaga vastuolus; 

9. loodab, et neid tingimusi arvesse 

võttes rajavad Euroopa Liit ja 

Ühendkuningriik oma tulevased suhted, 

mis oleksid õiglased, võimalikult tihedad 

ning õiguste ja kohustuste osas 

tasakaalustatud; võtab teadmiseks 

Ühendkuningriigi valitsuse otsuse mitte 

osaleda siseturul, Euroopa 

Majanduspiirkonnas ega tolliliidus; on 

seisukohal, et liidust lahkuv riik ei saa 

nautida samasuguseid õigusi, nagu on liidu 

liikmesriigil, ning teatab seetõttu, et ei 

nõustu ühegi kokkuleppega, mis on selle 

seisukohaga vastuolus; 

Or. en 
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Fabio Massimo Castaldo 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0237/2017 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

läbirääkimiste kohta, mida alustatakse Ühendkuningriigiga tulenevalt Ühendkuningriigi 

teatest kavatsuse kohta Euroopa Liidust välja astuda 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 12 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

12. võtab teadmiseks 27 liikmesriigi 

riigipeade ja valitsusjuhtide ning Euroopa 

Ülemkogu eesistuja ja Euroopa Komisjoni 

presidendi 15. detsembri 2016. aasta 

avalduses esitatud ettepanekud 

läbirääkimiste korra kohta; on rahul 

otsusega nimetada liidupoolseks 

läbirääkimisinstitutsiooniks Euroopa 

Komisjon ja pealäbirääkijaks Michel 

Barnier; toonitab, et Euroopa Parlamendi 

täielik kaasamine on vajalik eeltingimus 

selleks, et parlament saaks Euroopa Liidu 

ja Ühendkuningriigi vahel sõlmitavatele 

kokkulepetele oma nõusoleku anda; 

12. võtab teadmiseks 27 liikmesriigi 

riigipeade ja valitsusjuhtide ning Euroopa 

Ülemkogu eesistuja ja Euroopa Komisjoni 

presidendi 15. detsembri 2016. aasta 

avalduses esitatud ettepanekud 

läbirääkimiste korra kohta; võtab 

teadmiseks otsuse nimetada liidupoolseks 

läbirääkimisinstitutsiooniks Euroopa 

Komisjon ja pealäbirääkijaks Michel 

Barnier; toonitab, et Euroopa Parlamendi 

täielik kaasamine on vajalik eeltingimus 

selleks, et parlament saaks Euroopa Liidu 

ja Ühendkuningriigi vahel sõlmitavatele 

kokkulepetele oma nõusoleku anda; 

Or. en 

 

 


