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29.9.2017 B8-0538/1 

Tarkistus  1 

Jonathan Arnott 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0538/2017 

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

Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tämänhetkinen tilanne 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  H a. ottaa huomioon, että SEU:n 8 

artiklan mukaan Euroopan unioni ”luo 

naapurimaittensa kanssa erityissuhteet”, 

jotka perustuvat vaurauteen ja 

yhteistyöhön; katsoo, että tähän mennessä 

komission neuvottelustrategiassa ei ole 

noudatettu tätä periaatetta; 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/2 

Tarkistus  2 

Jonathan Arnott 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0538/2017 

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

Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tämänhetkinen tilanne 

Päätöslauselmaesitys 

3 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  3 a. painottaa, että EU ei saa estää tai 

viivästyttää Yhdistyneen kuningaskunnan 

hallituksen käymiä neuvotteluja 

kauppasopimuksista kolmansien maiden 

kanssa, kun tällaisten sopimusten on 

määrä tulla voimaan maaliskuun 2019 

jälkeen; 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/3 

Tarkistus  3 

Jonathan Arnott 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0538/2017 

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

Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tämänhetkinen tilanne 

Päätöslauselmaesitys 

3 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  3 b. painottaa, että EU ei saa estää tai 

viivästyttää Yhdistyneen kuningaskunnan 

hallituksen ehdotuksia, joilla pyritään 

valvomaan EU:n kansalaisten tuloa 

Yhdistyneeseen kuningaskuntaan; 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/4 

Tarkistus  4 

Jonathan Arnott 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0538/2017 

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

Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tämänhetkinen tilanne 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. tähdentää tässä yhteydessä, että 

eroamissopimuksessa olisi säilytettävä 

ennallaan kaikki kansalaisten oikeuksia 

koskevat EU:n säännöt, sellaisina kun ne 

ovat määriteltyinä asiaa koskevassa EU:n 

lainsäädännössä; katsoo kuitenkin, että 

Yhdistyneen kuningaskunnan 26. 

kesäkuuta 2017 esittämissä kannanotoissa 

ei puututtu tähän kysymykseen eikä niissä 

varsinkaan ehdotettu uuden ”vakinaista 

asemaa” koskevan luokan käyttöön 

ottamista Yhdistyneen kuningaskunnan 

maahanmuuttolainsäädännössä; on 

huolissaan siitä, että kyseiset ehdotukset, 

neuvottelujen hidas eteneminen ja esitetyt 

EU:n kansalaisten tulevaa asemaa 

koskevat poliittiset vaihtoehdot 

aiheuttavat tarpeettomia vaikeuksia ja 

huolta Yhdistyneessä kuningaskunnassa 

asuville EU:n 27 jäsenvaltion 

kansalaisille;  

5. tähdentää tässä yhteydessä, että 

eroamissopimuksessa olisi varmistettava 

oikeudenmukainen ja vastavuoroinen 
kansalaisten oikeuksia koskeva järjestely; 

katsoo, että Yhdistyneen kuningaskunnan 

26. kesäkuuta 2017 esittämässä 

kannanotossa olevat ehdotukset ovat 

riittäviä;  

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/5 

Tarkistus  5 

Jonathan Arnott 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0538/2017 

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

Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tämänhetkinen tilanne 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. ottaa huomioon, että Yhdistyneen 

kuningaskunnan pääministeri sitoutui 22. 

syyskuuta 2017 pitämässään puheessa 

siihen, että Yhdistyneessä 

kuningaskunnassa asuvien 27 

jäsenvaltion kansalaisten oikeuksien 

toteutumisesta huolehditaan 

sisällyttämällä eroamissopimus 

Yhdistyneen kuningaskunnan 

lainsäädäntöön; korostaa, että tämä olisi 

toteutettava siten, että muutoksia ei voida 

tehdä yksipuolisesti ja että EU:n 

kansalaiset voivat vedota 

eroamissopimuksen mukaisiin 

oikeuksiinsa Yhdistyneen 

kuningaskunnan tuomioistuimissa ja 

julkishallinnossa ja että eroamissopimus 

on ensisijainen Yhdistyneen 

kuningaskunnan lainsäädäntöön nähden; 

korostaa, että Euroopan unionin 

tuomioistuimen on pysyttävä ainoana 

viranomaisena, jolla on toimivalta tulkita 

Euroopan unionin oikeutta ja 

eroamissopimusta ja huolehtia niiden 

täytäntöönpanosta, jotta voidaan taata 

EU:n oikeusjärjestyksen 

johdonmukaisuus ja eheys; odottaa 

Yhdistyneeltä kuningaskunnalta 

konkreettisia ehdotuksia tästä asiasta; 

Poistetaan. 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/6 

Tarkistus  6 

Jonathan Arnott 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0538/2017 

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

Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tämänhetkinen tilanne 

Päätöslauselmaesitys 

7 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  7 a. katsoo, että Yhdistyneessä 

kuningaskunnassa oleskelevien EU:n 

kansalaisten ja 27 jäsenvaltiossa 

oleskelevien Yhdistyneen 

kuningaskunnan kansalaisten 

oleskeluoikeuksien vastavuoroisen 

myöntämisen kysymykseen voidaan löytää 

ja olisi löydettävä nopea ratkaisu; 

painottaa, että Yhdistyneen 

kuningaskunnan virallisen EU-eron 

jälkeen asianomaisen 

oikeudenkäyttöalueen 

oikeusviranomaisten olisi päätettävä 

tällaisista oikeuksista ja niillä olisi oltava 

yksinomainen valta käyttää kyseisen 

oikeudenkäyttöalueen suvereeneja 

oikeuksia ilman, että niitä alistetaan 

kolmannen osapuolen oikeuksille; 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/7 

Tarkistus  7 

Jonathan Arnott 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0538/2017 

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

Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tämänhetkinen tilanne 

Päätöslauselmaesitys 

7 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  7 b. torjuu kaikki komission yritykset 

pitää Euroopan unionin tuomioistuimen 

toimivalta voimassa Yhdistyneessä 

kuningaskunnassa tai käyttää sitä missä 

tahansa välimiesmenettelyssä Yhdistyneen 

kuningaskunnan erottua unionista; 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/8 

Tarkistus  8 

Jonathan Arnott 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0538/2017 

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

Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tämänhetkinen tilanne 

Päätöslauselmaesitys 

10 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  10 a. korostaa, että eroneuvotteluja ei 

pidä käyttää valtuutena kyseenalaistaa 

Gibraltarin suvereenius ja että Gibraltaria 

ei pidä käyttää pelinappulana lopullisen 

sopimuksen hyväksymiseksi; 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/9 

Tarkistus  9 

Jonathan Arnott 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0538/2017 

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

Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tämänhetkinen tilanne 

Päätöslauselmaesitys 

10 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  10 b. on vahvasti sitä mieltä, että on 

löydettävä ainutlaatuinen, tehokas ja 

toimiva ratkaisu, jolla estetään Espanjan 

ja Gibraltarin rajalla vallitsevan tilanteen 

tiukentuminen; 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/10 

Tarkistus  10 

Jonathan Arnott 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0538/2017 

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

Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tämänhetkinen tilanne 

Päätöslauselmaesitys 

12 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  12 a. painottaa, että EU:n on vastattava 

Euroopan pankkiviranomaisen ja 

Euroopan lääkeviraston siirtymisen 

kaikista mahdollisista kustannuksista; 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/11 

Tarkistus  11 

Jonathan Arnott 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0538/2017 

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

Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tämänhetkinen tilanne 

Päätöslauselmaesitys 

12 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  12 b. katsoo, että jos neuvotteluja ei 

saada päätökseen maaliskuun 2019 

loppuun mennessä, ne olisi keskeytettävä 

ja Yhdistyneen kuningaskunnan olisi 

erottava unionista ilman sopimusta; 

huomauttaa kuitenkin, että tällaisessa 

tapauksessa ei tehtäisi EU:ta hyödyttävää 

taloudellista selvitysratkaisua; 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/12 

Tarkistus  12 

Jonathan Arnott 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0538/2017 

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

Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tämänhetkinen tilanne 

Päätöslauselmaesitys 

15 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

15. katsoo, että neuvottelujen 

neljännellä kierroksella ei edistytty 

riittävästi kansalaisten oikeuksia ja 

Irlantia ja Pohjois-Irlantia koskevissa 

kysymyksissä eikä Yhdistyneen 

kuningaskunnan rahoitusvelvoitteita 

koskevassa ratkaisussa; kehottaa 

Eurooppa-neuvostoa tekemään lokakuun 

kokouksessa päätöksen, jolla lykätään 

arviota siitä, onko neuvotteluissa edistytty 

riittävästi, ellei näillä kaikilla kolmella 

alalla tapahdu viidennellä 

neuvottelukierroksella merkittävää 

läpimurtoa tämän päätöslauselman 

mukaisesti; 

15. katsoo, että riittävää edistymistä 

koskeva arviointi on järjetön ajatus, jonka 

tarkoituksena on monimutkaistaa ja 

viivästyttää brexit-neuvotteluja; 

huomauttaa, että Yhdistyneen 

kuningaskunnan pääministerin 22. 

syyskuuta 2017 pitämässään puheessa 

tekemä tarjous meni maan oikeudellisia ja 

taloudellisia velvollisuuksia pidemmälle; 

kehottaa Eurooppa-neuvostoa viidennellä 

neuvottelukierroksella saavutetusta 

edistymisestä riippumatta tekemään 

lokakuun kokouksessa päätöksen, jolla 

poistetaan edistymistä haittaava ja 

holhoava edistymistä koskeva arviointi; 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/13 

Tarkistus  13 

Jonathan Arnott 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0538/2017 

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

Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tämänhetkinen tilanne 

Päätöslauselmaesitys 

15 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  15 a. kysyy komissiolta, onko se 

valmistautunut mahdollisuuteen, että 

Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n 

välille ei saada aikaan sopimusta; vaatii, 

että komissio julkaisee viipymättä 

kantansa sopimuksettoman eron 

mahdollisista vaikutuksista EU:lle; 

Or. en 

 

 


