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BG Единство в многообразието BG 

29.9.2017 B8-0538/1 

Изменение  1 

Джонатан Арнът 

от името на групата EFDD 

 

Предложение за резолюция B8-0538/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

относно актуалното състояние на преговорите с Обединеното кралство 

Предложение за резолюция 

Съображение З a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Зa. като има предвид, че член 8 от 

ДЕС изисква Европейският съюз да 

развива „привилегировани отношения 

със съседните страни“ въз основа на 

„просперитет“ и „сътрудничество“; 

като има предвид, че този принцип 

отсъстваше досега от стратегията 

на Комисията в преговорите; 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/2 

Изменение  2 

Джонатан Арнът 

от името на групата EFDD 

 

Предложение за резолюция B8-0538/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

относно актуалното състояние на преговорите с Обединеното кралство 

Предложение за резолюция 

Параграф 3а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  3a. настоятелно заявява, че ЕС не 

трябва да възпрепятства или да 

забавя преговорите на 

правителството на Обединеното 

кралство, което се стреми към 

търговски споразумения с трети 

държави, стига да се предвижда тези 

споразумения да произвеждат 

действие от дата след края на март 

2019 г.; 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/3 

Изменение  3 

Джонатан Арнът 

от името на групата EFDD 

 

Предложение за резолюция B8-0538/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

относно актуалното състояние на преговорите с Обединеното кралство 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  3б. настоятелно заявява, че ЕС не 

трябва да възпрепятства или да 

забавя предложенията на 

правителството на Обединеното 

кралство, които имат за цел да 

въведат контрол на имиграцията на 

граждани на ЕС в Обединеното 

кралство; 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/4 

Изменение  4 

Джонатан Арнът 

от името на групата EFDD 

 

Предложение за резолюция B8-0538/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

относно актуалното състояние на преговорите с Обединеното кралство 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. в това отношение подчертава, че 

в споразумението за оттегляне следва да 

се запази целия набор от правила 
относно правата на гражданите на 

Европейския съюз във вида, в който са 

определени в съответното 

законодателство на Европейския 

съюз, но изразява мнение, че 

предложенията на Обединеното 

кралство, изложени в документа за 

позиция от 26 юни 2017 г. не 

отговарят на очакванията в това 

отношение, по-конкретно в частта 

относно предложението за създаване 

на нова категория на „установено 

лице“ в съответствие с 

имиграционното законодателство на 

Обединеното кралство; изразява 

своята загриженост относно факта, 

че тези предложения, бавният процес 

на преговори и оповестените 

варианти на политиката относно 

бъдещия статут на гражданите на 

ЕС причиняват ненужни затруднения 

и безпокойство за гражданите на ЕС-

27, живеещи в Обединеното 

кралство;  

5. в това отношение подчертава, че 

споразумението за оттегляне следва да 

гарантира справедлива и реципрочна 

договореност относно правата на 

гражданите и изразява мнение, че 

предложенията на Обединеното 

кралство, изложени в документа за 

позиция от 26 юни 2017 г. са 

достатъчни;  

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/5 

Изменение  5 

Джонатан Арнът 

от името на групата EFDD 

 

Предложение за резолюция B8-0538/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

относно актуалното състояние на преговорите с Обединеното кралство 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. отбелязва, че министър-

председателят на Обединеното 

кралство в реч от 22 септември 

2017 г. пое ангажимент да гарантира, 

че на правата на гражданите на ЕС-

27, пребиваващи в Обединеното 

кралство, ще бъде предоставено пряко 

действие чрез инкорпорирането на  

споразумението за оттегляне в 

правото на Обединеното кралство; 

подчертава, че това следва да бъде 

направено по начин, който да 

предотврати възможността за 

едностранното му изменение, да 

позволи на гражданите на ЕС да се 

позовават на произтичащите от 

споразумението за оттегляне права 

пряко пред юрисдикциите на 

Обединеното кралство и публичната 

администрация, и да му предостави 

предимство пред правото на 

Обединеното кралство; подчертава, 

че с цел да се гарантира 

съгласуваността и целостта на 

правния ред на ЕС, СЕС трябва да 

остане единствен и компетентен 

орган за тълкуване и прилагане на 

правото на Европейския съюз и 

споразумението за оттегляне; очаква 

конкретни предложения от 

Обединеното кралство в това 

отношение; 

7. заличава се 
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29.9.2017 B8-0538/6 

Изменение  6 

Джонатан Арнът 

от името на групата EFDD 

 

Предложение за резолюция B8-0538/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

относно актуалното състояние на преговорите с Обединеното кралство 

Предложение за резолюция 

Параграф 7а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  7a. счита, че може и трябва да се 

постигне бързо уреждане по 

отношение на реципрочните права на 

пребиваване по отношение на 

гражданите на ЕС в Обединеното 

кралство и на гражданите на 

Обединеното кралство в ЕС-27; 

подчертава, че след като 

Обединеното кралство официално 

напусне ЕС, тези права следва да са 

от компетентността на 

съответната юрисдикция, в 

съответствие с изключителното 

упражняване на суверенитета на 

въпросната юрисдикция и без 

подчиняването й на трето лице;  

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/7 

Изменение  7 

Джонатан Арнът 

от името на групата EFDD 

 

Предложение за резолюция B8-0538/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

относно актуалното състояние на преговорите с Обединеното кралство 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  7б. отхвърля всякакви опити на 

Комисията за налагане на 

юрисдикцията на Съда на 

Европейския съюз в Обединеното 

кралство или за сезирането й по повод 

каквато и да било процедура на 

арбитраж след оттеглянето на 

Обединеното кралство от 

Европейския съюз; 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/8 

Изменение  8 

Джонатан Арнът 

от името на групата EFDD 

 

Предложение за резолюция B8-0538/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

относно актуалното състояние на преговорите с Обединеното кралство 

Предложение за резолюция 

Параграф 10 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  10a. подчертава, че преговорите за 

напускане не трябва да се използват 

като мандат за поставяне под въпрос 

на суверенитета на Гибралтар, както 

и че Гибралтар не трябва да се 

използва като разменна монета за 

приемането на окончателно 

споразумение; 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/9 

Изменение  9 

Джонатан Арнът 

от името на групата EFDD 

 

Предложение за резолюция B8-0538/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

относно актуалното състояние на преговорите с Обединеното кралство 

Предложение за резолюция 

Параграф 10 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  10б. изразява твърдо убеждение, че 

трябва да бъде намерено единно, 

ефективно и работещо решение, чрез 

което да се предотврати „затягане“ 

на режима на границата между 

Испания и Гибралтар; 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/10 

Изменение  10 

Джонатан Арнът 

от името на групата EFDD 

 

Предложение за резолюция B8-0538/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

относно актуалното състояние на преговорите с Обединеното кралство 

Предложение за резолюция 

Параграф 12 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  12a. настоятелно заявява, че ЕС 

носи отговорност за всички 

потенциални разходи за 

преместването на Европейския 

банков орган и Европейската агенция 

по лекарствата; 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/11 

Изменение  11 

Джонатан Арнът 

от името на групата EFDD 

 

Предложение за резолюция B8-0538/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

относно актуалното състояние на преговорите с Обединеното кралство 

Предложение за резолюция 

Параграф 12 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  12б. счита, че ако преговорите не 

приключат до края на март 2019 г., 

то те следва да бъдат прекратени и 

Обединеното кралство следва да 

напусне без постигнато споразумение; 

отбелязва обаче, че в такъв случай ЕС 

няма да се ползва от каквото и да 

било финансово споразумение; 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/12 

Изменение  12 

Джонатан Арнът 

от името на групата EFDD 

 

Предложение за резолюция B8-0538/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

относно актуалното състояние на преговорите с Обединеното кралство 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 

 

Предложение за резолюция Изменение 

15. изразява мнение, че в рамките 

на четвъртия кръг на преговорите все 

още не е постигнат достатъчен 

напредък по отношение на правата на 

гражданите, Ирландия и Северна 

Ирландия, и по отношение на 

уреждането на финансовите 

задължения на Обединеното кралство; 

призовава Европейския съвет, освен 

ако не бъде постигнат значителен 

пробив в съответствие с настоящата 

резолюция и в трите области по 

време на петия кръг на преговорите, 

да вземе решение на заседанието си 

през октомври да отложи своята 

оценка относно това дали 

постигнатият напредък е 

достатъчен; 

15. изразява мнение, че тестът на 

„достатъчния напредък“  е лишена 

от смисъл конструкция, чиято цел е 

да внесе объркване и да забави 

преговорите относно Брекзит и че 

министър-председателят на 

Обединеното кралство в речта си от 22 

септември 2017 г. направи оферта, 

която надвишава правните и 

финансовите отговорности на 

Обединеното кралство;   призовава 

Европейския съвет, независимо от 

постигнатия напредък в петия кръг 

на преговорите, да вземе решение на 

заседанието си през октомври да 

премахне контрапродуктивния и 

снизходителен тест за „достатъчния 

напредък“; 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/13 

Изменение  13 

Джонатан Арнът 

от името на групата EFDD 

 

Предложение за резолюция B8-0538/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

относно актуалното състояние на преговорите с Обединеното кралство 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  15a. отправя запитване към 

Комисията дали тя е предприела 

подготовка за ситуация, при която не 

е сключено споразумение между 

Обединеното кралство и ЕС; 

настоява Комисията да публикува 

незабавно позицията си относно 

потенциалното въздействие за ЕС на 

сценария, при който няма 

постигнато споразумение; 

Or. en 

 

 


