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DA Forenet i mangfoldighed DA 

29.9.2017 B8-0538/1 

Ændringsforslag  1 

Jonathan Arnott 

for EFDD-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0538/2017 

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

om status i forhandlingerne med Det Forenede Kongerige 

Forslag til beslutning 

Betragtning H a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Ha. der henviser til, at artikel 8 i TEU 

forpligter Unionen til at udvikle "særlige 

forbindelser med sine nabolande", der 

bygger på "velstand" og "samarbejde"; 

der henviser til, at dette princip til dato 

har været fraværende i Kommissionens 

forhandlingsstrategi; 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/2 

Ændringsforslag  2 

Jonathan Arnott 

for EFDD-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0538/2017 

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

om status i forhandlingerne med Det Forenede Kongerige 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  3a. insisterer på, at EU ikke må hindre 

eller forsinke nogen af den britiske 

regerings forhandlinger om 

handelsaftaler med tredjelande, forudsat 

at sådanne aftaler træder i kraft efter 

udgangen af marts 2019; 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/3 

Ændringsforslag  3 

Jonathan Arnott 

for EFDD-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0538/2017 

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

om status i forhandlingerne med Det Forenede Kongerige 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  3b. insisterer på, at EU ikke må hindre 

eller forsinke noget forslag fra den 

britiske regering, der har til formål at 

indføre kontrol med indvandringen af 

EU-borgere til Det Forenede Kongerige; 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/4 

Ændringsforslag  4 

Jonathan Arnott 

for EFDD-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0538/2017 

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

om status i forhandlingerne med Det Forenede Kongerige 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. understreger i den forbindelse, at 

udtrædelsesaftalen bør bevare hele EU-

regelsættet om borgerrettigheder som 

defineret i den relevante EU-lovgivning, 

men er af den opfattelse, at det forslag, Det 

Forenede Kongerige fremsætter i sit 

positionspapir af 26. juni 2017 ikke lever 

op til denne målsætning, ikke mindst hvad 

angår forslaget om at oprette en ny 

kategori af personer med "fast status" 

("settled status") i Det Forenede 

Kongeriges udlændingelovgivning.  

Udtrykker sin bekymring over, at disse 

forslag, den langsomme 

forhandlingsproces og de 

løsningsmodeller for EU-borgernes 

fremtidige status, der er kommet frem, 

skaber unødig lidelse og utryghed blandt 

de borgere fra EU-27, der er bosiddende i 

Det Forenede Kongerige;  

5. understreger i den forbindelse, at 

udtrædelsesaftalen bør sikre en retfærdig 

og gensidig ordning for borgerrettigheder, 

og er af den opfattelse, at de forslag, Det 

Forenede Kongerige fremsætter i sit 

positionspapir af 26. juni 2017, er 

tilstrækkelige;  

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/5 

Ændringsforslag  5 

Jonathan Arnott 

for EFDD-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0538/2017 

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

om status i forhandlingerne med Det Forenede Kongerige 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. bemærker, at Det Forenede 

Kongeriges premierminister i sin tale af 

22. september 2017 forpligtede sig til at 

sikre, at rettighederne for borgere fra EU-

27 med bopæl i Det Forenede Kongerige 

får direkte virkning, ved hjælp af 

indarbejdelse af udtrædelsesaftalen i Det 

Forenede Kongeriges lovgivning; 

understreger, at dette bør gøres på en 

måde, der forhindrer, at aftalen kan 

ændres ensidigt, sætter EU's borgere i 

stand til at gøre deres rettigheder i 

henhold til udtrædelsesaftalen direkte 

gældende over for Det Forenede 

Kongeriges domstole og offentlige 

forvaltning og giver aftalen forrang for 

Det Forenede Kongeriges lovgivning;  

understreger, at Domstolen for at sikre 

sammenhængen i og integriteten af EU's 

retsorden fortsat skal have 

enekompetence til at fortolke og 

håndhæve EU-retten og 

udtrædelsesaftalen;  afventer konkrete 

forslag fra Det Forenede Kongerige i 

denne henseende; 

7. udgår 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/6 

Ændringsforslag  6 

Jonathan Arnott 

for EFDD-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0538/2017 

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

om status i forhandlingerne med Det Forenede Kongerige 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  7a. mener, at der kan og bør findes en 

hurtig løsning på spørgsmålet om 

gensidige opholdsrettigheder for EU-

borgere i Det Forenede Kongerige og 

britiske borgere i EU-27; understreger, at 

efter at Det Forenede Kongerige formelt 

har forladt EU, bør spørgsmål om 

sådanne rettigheder afgøres af de retlige 

myndigheder i den relevante jurisdiktion 

som led i denne jurisdiktions udøvelse af 

sine eksklusive suveræne rettigheder, og 

uden at denne kompetence underordnes 

en tredjepart; 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/7 

Ændringsforslag  7 

Jonathan Arnott 

for EFDD-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0538/2017 

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

om status i forhandlingerne med Det Forenede Kongerige 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  7b. forkaster ethvert forsøg fra 

Kommissionens side på at gennemtvinge 

Den Europæiske Unions Domstols 

jurisdiktion i Det Forenede Kongerige 

eller på at bruge denne i nogen form for 

voldgift efter Det Forenede Kongeriges 

udtræden af Unionen; 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/8 

Ændringsforslag  8 

Jonathan Arnott 

for EFDD-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0538/2017 

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

om status i forhandlingerne med Det Forenede Kongerige 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  10a. understreger, at 

udtrædelsesforhandlingerne ikke må 

bruges som et mandat til at sætte 

spørgsmålstegn ved Gibraltars 

suverænitet, og at Gibraltar ej heller må 

anvendes som en brik i forhandlingerne 

for at opnå accept af en endelig aftale; 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/9 

Ændringsforslag  9 

Jonathan Arnott 

for EFDD-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0538/2017 

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

om status i forhandlingerne med Det Forenede Kongerige 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  10b. er af den stærke overbevisning, at 

der skal findes en entydig, effektiv og 

brugbar løsning, der kan forhindre 

lukning af grænsen mellem Spanien og 

Gibraltar; 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/10 

Ændringsforslag  10 

Jonathan Arnott 

for EFDD-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0538/2017 

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

om status i forhandlingerne med Det Forenede Kongerige 

Forslag til beslutning 

Punkt 12 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  12a. insisterer på, at alle eventuelle 

omkostninger ved flytning af Den 

Europæiske Banktilsynsmyndighed og 

Det Europæiske Lægemiddelagentur er 

EU's ansvar; 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/11 

Ændringsforslag  11 

Jonathan Arnott 

for EFDD-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0538/2017 

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

om status i forhandlingerne med Det Forenede Kongerige 

Forslag til beslutning 

Punkt 12 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  12b. mener, at drøftelserne bør ophøre, 

og Det Forenede Kongerige forlade 

Unionen uden nogen aftale, hvis 

forhandlingerne ikke er afsluttet ved 

udgangen af marts 2019; bemærker 

imidlertid, at EU i et sådant tilfælde ikke 

vil opnå nogen finansiel afregning; 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/12 

Ændringsforslag  12 

Jonathan Arnott 

for EFDD-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0538/2017 

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

om status i forhandlingerne med Det Forenede Kongerige 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. er af den opfattelse, at der i fjerde 

forhandlingsrunde stadig ikke er gjort 

tilstrækkelige fremskridt omkring 

borgerrettigheder, Irland og Nordirland 

og afregningen af Det Forenede 

Kongeriges finansielle forpligtelser; 

opfordrer Det Europæiske Råd til på sit 

møde i oktober at beslutte at udsætte sin 

vurdering af, om der er gjort 

tilstrækkelige fremskridt, medmindre der 

under den femte forhandlingsrunde opnås 

store gennembrud i overensstemmelse 

med denne beslutning på alle tre områder;  

15. er af den opfattelse, at testen af, om 

der er gjort "tilstrækkelige fremskridt", er 

en meningsløs konstruktion, som er 

designet til at forplumre og forsinke 

Brexit-forhandlingerne, og at Det 

Forenede Kongeriges premierminister i sin 

tale af 22. september 2017 fremsatte et 

tilbud, der overgik, hvad landet juridisk 

og finansielt er forpligtet til;  opfordrer 

Det Europæiske Råd til på sit møde i 

oktober, uafhængigt af fremskridtene i 

femte forhandlingsrunde, at beslutte at 

eliminere den kontraproduktive og 

patroniserende test af, om der er gjort 

"tilfredsstillende fremskridt"; 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/13 

Ændringsforslag  13 

Jonathan Arnott 

for EFDD-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0538/2017 

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

om status i forhandlingerne med Det Forenede Kongerige 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  15a. beder Kommissionen oplyse, om 

den har truffet nogen forberedelser for 

det tilfælde, at der ikke indgås nogen 

aftale mellem Det Forenede Kongerige og 

EU; kræver, at Kommissionen hurtigst 

muligt redegør for sin holdning til de 

potentielle konsekvenser for EU af et 

scenarie, hvor der ikke er indgået nogen 

aftale; 

Or. en 

 

 


