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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

29.9.2017 B8-0538/1 

Τροπολογία  1 

Jonathan Arnott 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0538/2017 

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

σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα 

με το άρθρο 8 ΣΕΕ η Ευρωπαϊκή Ένωση 

οφείλει να αναπτύσσει «προνομιακές 

σχέσεις με τις γειτονικές χώρες» με βάση 

την «ευημερία» και τη «συνεργασία»· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή αυτή 

απουσιάζει ως τώρα από τη 

διαπραγματευτική στρατηγική της 

Επιτροπής· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

29.9.2017 B8-0538/2 

Τροπολογία  2 

Jonathan Arnott 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0538/2017 

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

σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  3α. επιμένει ότι η ΕΕ δεν πρέπει να 

παρεμποδίσει ή να καθυστερήσει 

διαπραγματεύσεις εκ μέρους της 

κυβέρνησης του ΗΒ που επιδιώκουν 

εμπορικές συμφωνίες με τρίτες χώρες, αν 

οι συμφωνίες αυτές προβλέπεται να 

τεθούν σε εφαρμογή σε ημερομηνία μετά 

το τέλος του Μαρτίου 2019· 

Or. en 



 

AM\1135648EL.docx  PE611.464v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

29.9.2017 B8-0538/3 

Τροπολογία  3 

Jonathan Arnott 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0538/2017 

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

σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  3β. επιμένει ότι η ΕΕ δεν πρέπει να 

παρεμποδίσει ή να καθυστερήσει 

προτάσεις της Κυβέρνησης του ΗΒ που 

αποσκοπούν στην καθιέρωση ελέγχων 

της μετανάστευσης πολιτών της ΕΕ στο 

Ηνωμένο Βασίλειο· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

29.9.2017 B8-0538/4 

Τροπολογία  4 

Jonathan Arnott 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0538/2017 

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

σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. τονίζει, εν προκειμένω, ότι η 

συμφωνία αποχώρησης θα πρέπει να 

διατηρεί το σύνολο των κανόνων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώματα 

των πολιτών, όπως ορίζονται στη σχετική 

νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

αλλά θεωρεί ότι οι προτάσεις του 

Ηνωμένου Βασιλείου που 

περιλαμβάνονται στο έγγραφο θέσεών του 

της 26ης Ιουνίου 2017 υπολείπονται από 

την άποψη αυτή, αν μη τι άλλο όσον 

αφορά την πρόταση για τη δημιουργία 

νέας κατηγορίας «εγκατεστημένου 

προσώπου» δυνάμει της νομοθεσίας του 

Ηνωμένου Βασιλείου για τη 

μετανάστευση· εκφράζει την ανησυχία 

του για το γεγονός ότι οι προτάσεις αυτές, 

η βραδύτητα των διαπραγματεύσεων και 

οι δημοσιοποιημένες επιλογές πολιτικής 

σχετικά με το μελλοντικό καθεστώς των 

πολιτών της ΕΕ προκαλούν περιττές 

δυσκολίες και ανησυχία για τους πολίτες 

της ΕΕ-27 που κατοικούν στο Ηνωμένο 

Βασίλειο·  

5. τονίζει, εν προκειμένω, ότι η 

συμφωνία αποχώρησης θα πρέπει να 

εξασφαλίζει μια δίκαιη και αμοιβαία 

διευθέτηση για τα δικαιώματα των 

πολιτών, και θεωρεί ότι οι προτάσεις του 

Ηνωμένου Βασιλείου που 

περιλαμβάνονται στο έγγραφο θέσεών του 

της 26ης Ιουνίου 2017 είναι επαρκείς·  

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

29.9.2017 B8-0538/5 

Τροπολογία  5 

Jonathan Arnott 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0538/2017 

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

σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. επισημαίνει ότι η πρωθυπουργός 

του Ηνωμένου Βασιλείου ανέλαβε 

δέσμευση, με την ομιλία της στις 22 

Σεπτεμβρίου 2017, να διασφαλίσει ότι τα 

δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ-27 που 

κατοικούν στο Ηνωμένο Βασίλειο θα 

αποκτήσουν άμεση ισχύ με την 

ενσωμάτωση της συμφωνίας 

αποχώρησης στο δίκαιο του Ηνωμένου 

Βασιλείου· υπογραμμίζει ότι αυτό θα 

πρέπει να γίνει κατά τρόπο που να μην 

επιτρέπει τη μονομερή τροποποίησή της, 

να επιτρέπει στους πολίτες της ΕΕ να 

επικαλούνται τα δικαιώματα που 

απορρέουν από τη συμφωνία 

αποχώρησης άμεσα ενώπιον των 

δικαστηρίων και της δημόσιας διοίκησης 

του Ηνωμένου Βασιλείου, και να της 

προσδίδει προτεραιότητα έναντι του 

δικαίου του Ηνωμένου Βασιλείου· 

υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να 

εξασφαλίζονται η συνοχή και η 

ακεραιότητα της έννομης τάξης της ΕΕ, 

το ΔΕΕ πρέπει να παραμείνει η μόνη και 

αρμόδια αρχή για την ερμηνεία και την 

επιβολή του δικαίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και της συμφωνίας 

αποχώρησης· αναμένει, εν προκειμένω, 

συγκεκριμένες προτάσεις από το 

Ηνωμένο Βασίλειο· 

7. διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

29.9.2017 B8-0538/6 

Τροπολογία  6 

Jonathan Arnott 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0538/2017 

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

σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  7α. πιστεύει ότι μπορεί και πρέπει να 

υπάρξει ταχεία διευθέτηση όσον αφορά 

τα αμοιβαία δικαιώματα παραμονής των 

πολιτών της ΕΕ στο ΗΒ και των πολιτών 

του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ των 

27· τονίζει ότι μετά την επίσημη 

αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από 

την ΕΕ τα δικαιώματα αυτά θα πρέπει να 

κρίνονται από τις δικαστικές αρχές του 

αντίστοιχου κράτους σύμφωνα με την 

αποκλειστική άσκηση των κυριαρχικών 

δικαιωμάτων του εν λόγω κράτους και 

χωρίς να υποκαθίστανται από τα 

κυριαρχικά δικαιώματα τρίτου μέρους· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

29.9.2017 B8-0538/7 

Τροπολογία  7 

Jonathan Arnott 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0538/2017 

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

σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  7β. απορρίπτει κάθε απόπειρα της 

Επιτροπής να επιβάλει τη δικαιοδοσία 

του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στο ΗΒ ή τη χρησιμοποίησή του 

σε οιαδήποτε μορφή διαιτησίας μετά την 

αποχώρηση του ΗΒ από την Ένωση· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

29.9.2017 B8-0538/8 

Τροπολογία  8 

Jonathan Arnott 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0538/2017 

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

σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  10α. τονίζει ότι οι διαπραγματεύσεις 

για την αποχώρηση δεν πρέπει να 

χρησιμοποιούνται ως εντολή για να 

τίθεται υπό αμφισβήτηση η κυριαρχία 

του Γιβραλτάρ, ούτε πρέπει το Γιβραλτάρ 

να χρησιμοποιείται ως διαπραγματευτικό 

χαρτί για την αποδοχή μιας τελικής 

συμφωνίας· 

Or. en 



 

AM\1135648EL.docx  PE611.464v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

29.9.2017 B8-0538/9 

Τροπολογία  9 

Jonathan Arnott 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0538/2017 

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

σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  10β. πιστεύει ακράδαντα ότι πρέπει να 

βρεθεί μια ενιαία, αποτελεσματική και 

εφαρμόσιμη λύση που να αποτρέπει την 

επαναφορά συνοριακών ελέγχων στα 

σύνορα μεταξύ Ισπανίας και Γιβραλτάρ· 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/10 

Τροπολογία  10 

Jonathan Arnott 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0538/2017 

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

σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  12α. εμμένει στην άποψη ότι η ΕΕ 

βαρύνεται με το σύνολο του δυνητικού 

κόστους της μετεγκατάστασης της 

Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών και του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων· 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/11 

Τροπολογία  11 

Jonathan Arnott 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0538/2017 

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

σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  12β. πιστεύει ότι εάν οι 

διαπραγματεύσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί 

έως το τέλος Μαρτίου του 2019, θα 

πρέπει οι συνομιλίες να διακοπούν και το 

Ηνωμένο Βασίλειο να αποχωρήσει χωρίς 

συμφωνία· επισημαίνει, ωστόσο, ότι σε 

τέτοια περίπτωση η ΕΕ δεν θα πρέπει να 

επωφεληθεί από καμιά δημοσιονομική 

διευθέτηση· 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/12 

Τροπολογία  12 

Jonathan Arnott 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0538/2017 

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

σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. θεωρεί ότι στον τέταρτο γύρο των 

διαπραγματεύσεων δεν έχει σημειωθεί 

ακόμα επαρκής πρόοδος όσον αφορά τα 

δικαιώματα των πολιτών, την Ιρλανδία 

και τη Βόρεια Ιρλανδία, και τη 

διευθέτηση των δημοσιονομικών 

υποχρεώσεων του Ηνωμένου Βασιλείου· 

καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αν δεν 

σημειωθεί σοβαρή πρόοδος σύμφωνα με 
το παρόν ψήφισμα και στους τρεις αυτούς 

τομείς κατά τον πέμπτο γύρο των 

διαπραγματεύσεων, να αποφασίσει κατά τη 

σύνοδό του του Οκτωβρίου να αναβάλει 

την αξιολόγηση της προόδου· 

15. θεωρεί ότι ο έλεγχος επαρκούς 

προόδου αποτελεί άχρηστη κατασκευή 

που έχει ως στόχο να περιπλέξει και να 

καθυστερήσει τις διαπραγματεύσεις για 

το Μπρέξιτ, και ότι η Πρωθυπουργός του 

Ηνωμένου Βασιλείου έκανε με την ομιλία 

της στις 22 Σεπτεμβρίου 2017 μια 

προσφορά που υπερκαλύπτει τις νομικές 

και δημοσιονομικές υποχρεώσεις του 

ΗΒ· καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 

ανεξάρτητα από την πρόοδο που θα 

σημειωθεί στον πέμπτο γύρο των 

διαπραγματεύσεων, να αποφασίσει κατά τη 

σύνοδό του του Οκτωβρίου να αποσύρει 

τον αντιπαραγωγικό και κηδεμονικό 

έλεγχο επαρκούς προόδου· 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/13 

Τροπολογία  13 

Jonathan Arnott 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0538/2017 

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

σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  15α. ζητεί από την Επιτροπή να 

γνωστοποιήσει εάν έχει προβεί σε 

προετοιμασίες για την περίπτωση μη 

επίτευξης συμφωνίας μεταξύ του 

Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ· ζητεί 

από την Επιτροπή να δημοσιεύσει, χωρίς 

καθυστέρηση, τη θέση της σχετικά με τον 

ενδεχόμενο αντίκτυπο ενός σεναρίου μη 

επίτευξης συμφωνίας για την ΕΕ· 

Or. en 

 

 


