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10.4.2017 B8-0237/REV/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Fabio Massimo Castaldo 

v mene skupiny EFDD 

 

Návrh uznesenia B8-0237/2017 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

o rokovaniach so Spojeným kráľovstvom v nadväznosti na jeho oznámenie o úmysle vystúpiť 

z Európskej únie 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie P 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

P. keďže vystúpenie Spojeného 

kráľovstva by malo podnietiť EÚ27 a 

inštitúcie Únie k tomu, aby lepšie riešili 

súčasné výzvy a uvažovali nad svojou 

budúcnosťou a svojím úsilím o to, aby bol 

európsky projekt účinnejší, 

demokratickejší a bližšie k občanom; 

pripomína bratislavský plán zo 16. 

septembra 2016, ako aj uznesenia 

Európskeho parlamentu na túto tému, bielu 

knihu Európskej komisie z 1. marca 2017 o 

budúcnosti Európy, Rímsku deklaráciu z 

25. marca 2017 a návrhy skupiny na 

vysokej úrovni pre vlastné zdroje zo 17. 

januára 2017, ktoré by mohli byť 

základom týchto úvah; 

P. keďže vystúpenie Spojeného 

kráľovstva by malo podnietiť EÚ27 a 

inštitúcie Únie k tomu, aby lepšie riešili 

súčasné výzvy a uvažovali nad svojou 

budúcnosťou a svojím úsilím o to, aby bol 

európsky projekt účinnejší, 

demokratickejší a bližšie k občanom; 

pripomína bratislavský plán zo 16. 

septembra 2016, ako aj uznesenia 

Európskeho parlamentu na túto tému, bielu 

knihu Európskej komisie z 1. marca 2017 o 

budúcnosti Európy, Rímsku deklaráciu z 

25. marca 2017 a návrhy skupiny na 

vysokej úrovni pre vlastné zdroje zo 17. 

januára 2017, ktoré nepredstavujú vhodný 

základ uvažovania, pretože sa v nich 

presadzujú nástroje bez toho, aby 

sa odsúdila paradigma úsporných 

opatrení, ktorá dominovala v ostatných 

desaťročiach; 

Or. en 
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10.4.2017 B8-0237/REV/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Fabio Massimo Castaldo 

v mene skupiny EFDD 

 

Návrh uznesenia B8-0237/2017 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

o rokovaniach so Spojeným kráľovstvom v nadväznosti na jeho oznámenie o úmysle vystúpiť 

z Európskej únie 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. dúfa, že za týchto podmienok si 

Európska únia a Spojené kráľovstvo 

vytvoria budúci vzťah, ktorý bude 

spravodlivý, čo najužší a vyvážený z 

hľadiska práv a povinností; vyjadruje 

poľutovanie nad rozhodnutím vlády 

Spojeného kráľovstva nezúčastňovať sa na 

vnútornom trhu a nebyť členom 

Európskeho hospodárskeho priestoru ani 

colnej únie; domnieva sa, že štát 

vystupujúci z Únie nemôže mať podobné 

výhody ako členský štát Únie, a preto 

oznamuje, že neudelí súhlas so žiadnou 

dohodou, ktorá by s tým bola v rozpore; 

9. dúfa, že za týchto podmienok si 

Európska únia a Spojené kráľovstvo 

vytvoria budúci vzťah, ktorý bude 

spravodlivý, čo najužší a vyvážený z 

hľadiska práv a povinností; berie 

na vedomie rozhodnutie vlády Spojeného 

kráľovstva nezúčastňovať sa na vnútornom 

trhu a nebyť členom Európskeho 

hospodárskeho priestoru ani colnej únie; 

domnieva sa, že štát vystupujúci z Únie 

nemôže mať podobné výhody ako členský 

štát Únie, a preto oznamuje, že neudelí 

súhlas so žiadnou dohodou, ktorá by s tým 

bola v rozpore; 

Or. en 
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10.4.2017 B8-0237/REV/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Fabio Massimo Castaldo 

v mene skupiny EFDD 

 

Návrh uznesenia B8-0237/2017 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

o rokovaniach so Spojeným kráľovstvom v nadväznosti na jeho oznámenie o úmysle vystúpiť 

z Európskej únie 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

12. berie na vedomie navrhnuté 

opatrenia týkajúce sa organizácie rokovaní 

uvedené vo vyhlásení hláv štátov alebo 

predsedov vlád 27 členských štátov, ako aj 

predsedov Európskej rady a Európskej 

komisie z 15. decembra 2016; víta 

vymenovanie Európskej komisie ako 

vyjednávača Únie a Michela Barniera ako 

hlavného vyjednávača Komisie; poukazuje 

na to, že plné zapojenie Európskeho 

parlamentu je nevyhnutným 

predpokladom, aby udelil súhlas s 

akoukoľvek dohodou medzi Európskou 

úniou a Spojeným kráľovstvom; 

12. berie na vedomie navrhnuté 

opatrenia týkajúce sa organizácie rokovaní 

uvedené vo vyhlásení hláv štátov alebo 

predsedov vlád 27 členských štátov, ako aj 

predsedov Európskej rady a Európskej 

komisie z 15. decembra 2016; berie 

na vedomie vymenovanie Európskej 

komisie ako vyjednávača Únie a Michela 

Barniera ako hlavného vyjednávača 

Komisie; poukazuje na to, že plné 

zapojenie Európskeho parlamentu je 

nevyhnutným predpokladom, aby udelil 

súhlas s akoukoľvek dohodou medzi 

Európskou úniou a Spojeným 

kráľovstvom; 

Or. en 

 

 


