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HR Ujedinjena u raznolikosti HR 

10.4.2017 B8-0237/REV/1 

Amandman  1 

Fabio Massimo Castaldo 

u ime Kluba zastupnika EFDD-a 

 

Prijedlog rezolucije B8-0237/2017 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

o pregovorima s Ujedinjenom Kraljevinom slijedom njezine obavijesti o namjeri povlačenja 

iz Europske unije 

Prijedlog rezolucije 

Uvodna izjava P 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

P. budući da bi povlačenje Ujedinjene 

Kraljevine trebalo potaknuti EU-27 i 

institucije Unije na kvalitetnije rješavanje 

trenutačnih izazova te na razmišljanje o 

svojoj budućnosti i naporima koje trebaju 

uložiti kako bi europski projekt učinili 

učinkovitijim, demokratskijim i približili 

ga građanima; podsjeća na Plan iz 

Bratislave od 16. rujna 2016. te rezolucije 

Europskog parlamenta na tu temu, na 

Bijelu knjigu Europske komisije od 1. 

ožujka 2017. o budućnosti Europe, Rimsku 

deklaraciju od 25. ožujka 2017. i prijedlog 

Skupine na visokoj razini za vlastita 

sredstva od 17. siječnja 2017., koji mogu 

poslužiti kao osnova za ta razmatranja; 

P. budući da bi povlačenje Ujedinjene 

Kraljevine trebalo potaknuti EU-27 i 

institucije Unije na kvalitetnije rješavanje 

trenutačnih izazova te na razmišljanje o 

svojoj budućnosti i naporima koje trebaju 

uložiti kako bi europski projekt učinili 

učinkovitijim, demokratskijim i približili 

ga građanima; podsjeća na Plan iz 

Bratislave od 16. rujna 2016. te rezolucije 

Europskog parlamenta na tu temu, na 

Bijelu knjigu Europske komisije od 1. 

ožujka 2017. o budućnosti Europe, Rimsku 

deklaraciju od 25. ožujka 2017. i prijedlog 

Skupine na visokoj razini za vlastita 

sredstva od 17. siječnja 2017., koji nisu 

primjerena polazna točka za razmišljanje 

jer se njima u prvi plan stavljaju 

instrumenti, ali se ne osuđuje načelo 

štednje koje je prevladavalo proteklih 

desetljeća; 

Or. en 
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10.4.2017 B8-0237/REV/2 

Amandman  2 

Fabio Massimo Castaldo 

u ime Kluba zastupnika EFDD-a 

 

Prijedlog rezolucije B8-0237/2017 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

o pregovorima s Ujedinjenom Kraljevinom slijedom njezine obavijesti o namjeri povlačenja 

iz Europske unije 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 9. 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

9. nada se da će pod tim uvjetima 

Europska unija i Ujedinjena Kraljevina 

uspostaviti budući odnos koji će biti 

pravičan, što je moguće tješnji i 

uravnotežen u pogledu prava i obveza; žali 

zbog odluke vlade Ujedinjene Kraljevine 

da ne sudjeluje u unutarnjem tržištu, 

Europskom gospodarskom prostoru i 

carinskoj uniji; smatra da država koja se 

povlači iz Europske unije ne može uživati 

slične povlastice kao države članice 

Europske unije i stoga izjavljuje da neće 

dati suglasnost ni za koji sporazum koji bi 

bio u suprotnosti s tim stavom; 

9. nada se da će pod tim uvjetima 

Europska unija i Ujedinjena Kraljevina 

uspostaviti budući odnos koji će biti 

pravičan, što je moguće tješnji i 

uravnotežen u pogledu prava i obveza; 

prima na znanje odluku vlade Ujedinjene 

Kraljevine da ne sudjeluje u unutarnjem 

tržištu, Europskom gospodarskom prostoru 

i carinskoj uniji; smatra da država koja se 

povlači iz Europske unije ne može uživati 

slične povlastice kao države članice 

Europske unije i stoga izjavljuje da neće 

dati suglasnost ni za koji sporazum koji bi 

bio u suprotnosti s tim stavom; 

Or. en 
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10.4.2017 B8-0237/REV/3 

Amandman  3 

Fabio Massimo Castaldo 

u ime Kluba zastupnika EFDD-a 

 

Prijedlog rezolucije B8-0237/2017 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

o pregovorima s Ujedinjenom Kraljevinom slijedom njezine obavijesti o namjeri povlačenja 

iz Europske unije 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 12. 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

12. prima na znanje predložene 

aranžmane za organizaciju pregovora 

navedene u izjavi šefova država ili vlada 

27 država članica te predsjednikâ 

Europskog vijeća i Europske komisije od 

15. prosinca 2016.; pozdravlja imenovanje 

Europske komisije pregovaračem Unije te 

Komisijino imenovanje Michela Barniera 

glavnim pregovaračem; ističe da je potpuna 

uključenost Europskog parlamenta nužan 

preduvjet da bi on dao svoju suglasnost za 

bilo kakav sporazum koji se postigne 

između Europske unije i Ujedinjene 

Kraljevine; 

12. prima na znanje predložene 

aranžmane za organizaciju pregovora 

navedene u izjavi šefova država ili vlada 

27 država članica te predsjednikâ 

Europskog vijeća i Europske komisije od 

15. prosinca 2016.; prima na znanje 

imenovanje Europske komisije 

pregovaračem Unije te Komisijino 

imenovanje Michela Barniera glavnim 

pregovaračem; ističe da je potpuna 

uključenost Europskog parlamenta nužan 

preduvjet da bi on dao svoju suglasnost za 

bilo kakav sporazum koji se postigne 

između Europske unije i Ujedinjene 

Kraljevine; 

Or. en 

 

 


