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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

10.4.2017 B8-0237/REV/1 

Módosítás  1 

Fabio Massimo Castaldo 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0237/2017 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

az Egyesült Királysággal annak következtében folytatott tárgyalásokról, hogy az Egyesült 

Királyság a tőle beérkezett értesítés szerint ki kíván lépni az Európai Unióból 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

P preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

P. mivel az Egyesült Királyság 

kilépésének arra kell késztetnie az EU-27-

et és az uniós intézményeket, hogy jobban 

kezeljék a jelenlegi kihívásokat, 

elgondolkozzanak jövőjükön és 

erőfeszítéseiken, amelyekkel az európai 

project hatékonyabbá, demokratikusabbá 

és polgárközelibbé tehető; emlékeztet a 

2016. szeptember 16-i pozsonyi útitervre, 

valamint az Európai Parlament vonatkozó 

állásfoglalásaira, az Európai Bizottság 

2017. március 1-jei, Európa jövőjéről szóló 

fehér könyvére, a 2017. március 25-i római 

nyilatkozatra és a saját forrásokkal 

foglalkozó magas szintű munkacsoport 

2017. január 17-i javaslataira, amelyek a 

gondolkodás kiindulópontjaiként 

szolgálhatnak; 

P. mivel az Egyesült Királyság 

kilépésének arra kell késztetnie az EU-27-

et és az uniós intézményeket, hogy jobban 

kezeljék a jelenlegi kihívásokat, 

elgondolkozzanak jövőjükön és 

erőfeszítéseiken, amelyekkel az európai 

project hatékonyabbá, demokratikusabbá 

és polgárközelibbé tehető; emlékeztet a 

2016. szeptember 16-i pozsonyi útitervre, 

valamint az Európai Parlament vonatkozó 

állásfoglalásaira, az Európai Bizottság 

2017. március 1-jei, Európa jövőjéről szóló 

fehér könyvére, a 2017. március 25-i római 

nyilatkozatra és a saját forrásokkal 

foglalkozó magas szintű munkacsoport 

2017. január 17-i javaslataira, amelyek 

nem képeznek megfelelő kiindulópontot 

az elgondolkodás számára, mivel az 

eszközökre tett javaslatok mellett nem 

ítélik el a megszorítások utóbbi 

évtizedekben uralkodó  paradigmáját; 

Or. en 
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10.4.2017 B8-0237/REV/2 

Módosítás  2 

Fabio Massimo Castaldo 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0237/2017 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

az Egyesült Királysággal annak következtében folytatott tárgyalásokról, hogy az Egyesült 

Királyság a tőle beérkezett értesítés szerint ki kíván lépni az Európai Unióból 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

9 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

9. reményei szerint ezen feltétek 

mentén az Európai Unió és az Egyesült 

Királyság tisztességes, a lehetőségekhez 

képest közeli és kiegyensúlyozott 

kapcsolatot alakít majd ki egymással a 

jogokat és a kötelezettségeket tekintve; 

sajnálja az Egyesült Királyság 

kormányának azon döntését, hogy nem 

vesz részt a belső piacban, az európai 

gazdasági térségben és a vámunióban; úgy 

véli, hogy egy, az Unióból kivonuló állam 

nem élvezheti ugyanazon előnyöket, mint 

az európai uniós tagállamok, és ennek 

megfelelően kijelenti, hogy semmiféle 

ennek ellentmondó megállapodáshoz nem 

fogja megadni egyetértését; 

9. reményei szerint ezen feltétek 

mentén az Európai Unió és az Egyesült 

Királyság tisztességes, a lehetőségekhez 

képest közeli és kiegyensúlyozott 

kapcsolatot alakít majd ki egymással a 

jogokat és a kötelezettségeket tekintve; 

tudomásul veszi az Egyesült Királyság 

kormányának azon döntését, hogy nem 

vesz részt a belső piacban, az európai 

gazdasági térségben és a vámunióban; úgy 

véli, hogy egy, az Unióból kivonuló állam 

nem élvezheti ugyanazon előnyöket, mint 

az európai uniós tagállamok, és ennek 

megfelelően kijelenti, hogy semmiféle 

ennek ellentmondó megállapodáshoz nem 

fogja megadni egyetértését; 

Or. en 
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10.4.2017 B8-0237/REV/3 

Módosítás  3 

Fabio Massimo Castaldo 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0237/2017 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

az Egyesült Királysággal annak következtében folytatott tárgyalásokról, hogy az Egyesült 

Királyság a tőle beérkezett értesítés szerint ki kíván lépni az Európai Unióból 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

12 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

12. tudomásul veszi a 27 állam- és 

kormányfő, valamint az Európai Tanács és 

az Európai Bizottság 2016. december 15-i 

nyilatkozatában foglalt, a tárgyalások 

megszervezésére vonatkozó javasolt 

rendelkezéseket; üdvözli az Európai 

Bizottság mint uniós tárgyalófél, a 

Bizottság részéről pedig Michel Barnier 

mint főtárgyaló kinevezését; rámutat, hogy 

az Európai Parlament teljes körű részvétele 

szükséges előfeltétele annak, hogy megadja 

egyetértését az Európai Uniós és az 

Egyesült Királyság közötti bármiféle 

megállapodáshoz; 

12. tudomásul veszi a 27 állam- és 

kormányfő, valamint az Európai Tanács és 

az Európai Bizottság 2016. december 15-i 

nyilatkozatában foglalt, a tárgyalások 

megszervezésére vonatkozó javasolt 

rendelkezéseket; tudomásul veszi az 

Európai Bizottság mint uniós tárgyalófél, a 

Bizottság részéről pedig Michel Barnier 

mint főtárgyaló kinevezését; rámutat, hogy 

az Európai Parlament teljes körű részvétele 

szükséges előfeltétele annak, hogy megadja 

egyetértését az Európai Uniós és az 

Egyesült Királyság közötti bármiféle 

megállapodáshoz; 

Or. en 

 

 


