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Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0237/2017 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

dwar in-negozjati mar-Renju Unit wara n-notifika tiegħu li biħsiebu joħroġ mill-Unjoni 

Ewropea 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa P 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

P. billi l-ħruġ tar-Renju Unit għandu 

jġiegħel lill-UE-27 u lill-istituzzjonijiet tal-

Unjoni jindirizzaw aħjar l-isfidi kurrenti u 

jirriflettu dwar il-ġejjieni tagħhom u dwar 

l-isforzi tagħhom biex jagħmlu l-proġett 

Ewropew aktar effikaċi u demokratiku u 

jqarrbuh lejn iċ-ċittadini; ifakkar fil-pjan 

direzzjonali ta' Bratislava tas-

16 ta' Settembru 2016, kif ukoll fir-

riżoluzzjonijiet tal-Parlament Ewropew 

dwar dan is-suġġett, fil-White Paper tal-

Kummissjoni tal-1 ta' Marzu 2017 dwar il-

Futur tal-Ewropa, fid-Dikjarazzjoni ta' 

Ruma tal-25 ta' Marzu 2017, u fil-proposti 

tal-Grupp ta' Livell Għoli dwar ir-Riżorsi 

Proprji tas-17 ta' Jannar 2017, li jistgħu 

jservu bħala bażi għal din ir-riflessjoni; 

P. billi l-ħruġ tar-Renju Unit għandu 

jġiegħel lill-UE-27 u lill-istituzzjonijiet tal-

Unjoni jindirizzaw aħjar l-isfidi kurrenti u 

jirriflettu dwar il-ġejjieni tagħhom u dwar 

l-isforzi tagħhom biex jagħmlu l-proġett 

Ewropew aktar effikaċi u demokratiku u 

jqarrbuh lejn iċ-ċittadini; ifakkar fil-pjan 

direzzjonali ta' Bratislava tas-

16 ta' Settembru 2016, kif ukoll fir-

riżoluzzjonijiet tal-Parlament Ewropew 

dwar dan is-suġġett, fil-White Paper tal-

Kummissjoni tal-1 ta' Marzu 2017 dwar il-

Futur tal-Ewropa, fid-Dikjarazzjoni ta' 

Ruma tal-25 ta' Marzu 2017, u fil-proposti 

tal-Grupp ta' Livell Għoli dwar ir-Riżorsi 

Proprji tas-17 ta' Jannar 2017, li ma 

jirrappreżentawx punt tat-tluq adegwat 

għar-riflessjoni, peress li jipproponu 

strumenti mingħajr ma jikkundannaw il-

mudell ta' awsterità li ddomina f'dawn l-

aħħar għexieren ta' snin; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

9. Jemmen li, b'dawn il-

kundizzjonijiet, l-Unjoni Ewropea u r-

Renju Unit sejrin jistabbilixxu relazzjoni 

futura li tkun ġusta, kemm jista' jkun mill-

qrib, u bbilanċjata f'termini ta' drittijiet u 

obbligi; jiddispjaċih għad-deċiżjoni tal-

Gvern tar-Renju Unit li ma jiħux sehem 

fis-suq intern, fiż-Żona Ekonomika 

Ewropea u fl-unjoni doganali; iqis li stat li 

joħroġ mill-Unjoni ma jistax igawdi 

benefiċċji bħal dawk li jgawdi Stat 

Membru tal-Unjoni, u għaldaqstant iħabbar 

li mhuwiex sejjer jagħti l-kunsens tiegħu 

għal kwalunkwe ftehim li jmur kontra dan 

il-prinċipju; 

9. Jemmen li, b'dawn il-

kundizzjonijiet, l-Unjoni Ewropea u r-

Renju Unit sejrin jistabbilixxu relazzjoni 

futura li tkun ġusta, kemm jista' jkun mill-

qrib, u bbilanċjata f'termini ta' drittijiet u 

obbligi; jieħu nota tad-deċiżjoni tal-Gvern 

tar-Renju Unit li ma jiħux sehem fis-suq 

intern, fiż-Żona Ekonomika Ewropea u fl-

unjoni doganali; iqis li stat li joħroġ mill-

Unjoni ma jistax igawdi benefiċċji bħal 

dawk li jgawdi Stat Membru tal-Unjoni, u 

għaldaqstant iħabbar li mhuwiex sejjer 

jagħti l-kunsens tiegħu għal kwalunkwe 

ftehim li jmur kontra dan il-prinċipju; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

12. Jieħu nota tal-arranġamenti proposti 

għall-organizzazzjoni tan-negozjati mfissra 

fid-dikjarazzjoni tal-Kapijiet ta' Stat jew ta' 

Gvern tas-27 Stat Membru, kif ukoll tal-

Presidenti tal-Kunsill Ewropew u tal-

Kummissjoni Ewropea, tal-

15 ta' Diċembru 2016; jilqa' n-nomina tal-

Kummissjoni Ewropea bħala n-negozjatriċi 

f'isem l-Unjoni, u n-nomina ta' Michel 

Barnier min-naħa tal-Kummissjoni bħala l-

kap negozjatur tagħha; jirrimarka li l-

involviment sħiħ tal-Parlament Ewropew 

huwa prekundizzjoni neċessarja biex huwa 

jkun jista' jagħti l-kunsens tiegħu għal 

kwalunkwe ftehim li jintlaħaq bejn l-

Unjoni Ewropea u r-Renju Unit; 

12. Jieħu nota tal-arranġamenti proposti 

għall-organizzazzjoni tan-negozjati mfissra 

fid-dikjarazzjoni tal-Kapijiet ta' Stat jew ta' 

Gvern tas-27 Stat Membru, kif ukoll tal-

Presidenti tal-Kunsill Ewropew u tal-

Kummissjoni Ewropea, tal-

15 ta' Diċembru 2016; jieħu nota tan-

nomina tal-Kummissjoni Ewropea bħala n-

negozjatriċi f'isem l-Unjoni, u n-nomina ta' 

Michel Barnier min-naħa tal-Kummissjoni 

bħala l-kap negozjatur tagħha; jirrimarka li 

l-involviment sħiħ tal-Parlament Ewropew 

huwa prekundizzjoni neċessarja biex huwa 

jkun jista' jagħti l-kunsens tiegħu għal 

kwalunkwe ftehim li jintlaħaq bejn l-

Unjoni Ewropea u r-Renju Unit; 

Or. en 

 

 


