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29.9.2017 B8-0538/1 

Amendamentul  1 

Jonathan Arnott 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere de rezoluție B8-0538/2017 

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

referitoare la stadiul actual al negocierilor cu Regatul Unit 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ha (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Ha. întrucât articolul 8 din TUE 

prevede că Uniunea Europeană are 

obligația de a dezvolta „relații privilegiate 

cu țările învecinate”, bazate pe 

„prosperitate” și „cooperare”; întrucât 

acest principiu a lipsit până în prezent din 

strategia de negociere a Comisiei; 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/2 

Amendamentul  2 

Jonathan Arnott 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere de rezoluție B8-0538/2017 

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

referitoare la stadiul actual al negocierilor cu Regatul Unit 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  3a. insistă că UE nu trebuie să 

obstrucționeze sau să întârzie negocierile 

guvernului Regatului Unit care vizează 

încheierea de acorduri comerciale cu țări 

terțe, cu condiția ca aceste acorduri să fie 

preconizate a intra în vigoare la o dată 

ulterioară sfârșitului lunii martie 2019; 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/3 

Amendamentul  3 

Jonathan Arnott 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere de rezoluție B8-0538/2017 

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

referitoare la stadiul actual al negocierilor cu Regatul Unit 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  3b. insistă că UE nu trebuie să 

obstrucționeze sau să întârzie nicio 

propunere a guvernului Regatului Unit 

care vizează introducerea de controale 

asupra imigrației cetățenilor UE în 

Regatul Unit; 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/4 

Amendamentul  4 

Jonathan Arnott 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere de rezoluție B8-0538/2017 

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

referitoare la stadiul actual al negocierilor cu Regatul Unit 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. subliniază în această privință că 

acordul de retragere ar trebui să mențină 

întregul set de norme ale Uniunii 

Europene cu privire la drepturile 

cetățenilor, astfel cum sunt definite în 

legislația relevantă a Uniunii Europene, 

dar este de părere că propunerile 

prezentate de Regatul Unit în documentul 

său de poziție din 26 iunie 2017 nu sunt 

satisfăcătoare în această privință, nu în 

ultimul rând din cauza propunerii de a 

crea o nouă categorie de „statut de 

reședință” în legislația Regatului Unit în 

materie de imigrație; își exprimă 

îngrijorarea cu privire la faptul că aceste 

propuneri, procesul lent al negocierilor și 

opțiunile politice dezvăluite privind 

viitorul statut al cetățenilor UE le 

provoacă neliniști și greutăți inutile 

cetățenilor din UE-27 care locuiesc în 

Regatul Unit;  

5. subliniază în această privință că 

acordul de retragere ar trebui să garanteze 

o înțelegere echitabilă și reciprocă cu 

privire la drepturile cetățenilor și este de 

părere că propunerile prezentate de Regatul 

Unit în documentul său de poziție din 26 

iunie 2017 sunt suficiente;  

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/5 

Amendamentul  5 

Jonathan Arnott 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere de rezoluție B8-0538/2017 

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

referitoare la stadiul actual al negocierilor cu Regatul Unit 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. ia act de faptul că în discursul său 

din 22 septembrie 2017 prim-ministrul 

Regatului Unit și-a luat angajamentul de 

a garanta că drepturilor cetățenilor din 

UE-27 care locuiesc în Regatul Unit li se 

conferă aplicabilitate directă prin 

încorporarea acordului de retragere în 

dreptul Regatului Unit; subliniază că 

acest lucru ar trebui realizat în așa fel 

încât acordul să nu poată fi modificat în 

mod unilateral, să le permită cetățenilor 

UE să invoce drepturile care decurg din 

acordul de retragere direct în fața 

instanțelor și a administrației publice din 

Regatul Unit, și să i se confere prioritate 

în raport cu dreptul Regatului Unit; 

subliniază că, pentru a garanta coerența 

și integritatea ordinii juridice a UE, 

CJUE trebuie să rămână singura 

autoritate competentă pentru 

interpretarea și impunerea dreptului 

Uniunii Europene și a acordului de 

retragere; așteaptă propuneri concrete din 

partea Regatului Unit în această privință; 

7. eliminat 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/6 

Amendamentul  6 

Jonathan Arnott 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere de rezoluție B8-0538/2017 

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

referitoare la stadiul actual al negocierilor cu Regatul Unit 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  7a. este de părere că problema 

drepturilor de ședere reciproce ale 

cetățenilor UE din Regatul Unit și ale 

cetățenilor britanici din UE-27 poate și ar 

trebui să fie soluționată rapid; subliniază 

că, după ce Regatul Unit va părăsi în mod 

oficial UE, asupra acestor drepturi ar 

trebui să se pronunțe autoritățile judiciare 

din jurisdicția aplicabilă, în conformitate 

cu exercitarea exclusivă a drepturilor 

suverane din jurisdicția respectivă, fără a 

le subordona autorităților unei terțe părți; 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/7 

Amendamentul  7 

Jonathan Arnott 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere de rezoluție B8-0538/2017 

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

referitoare la stadiul actual al negocierilor cu Regatul Unit 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  7b. respinge orice încercare a 

Comisiei de a impune jurisdicția Curții de 

Justiție a Uniunii Europene în Regatul 

Unit sau de a o folosi în orice formă de 

arbitraj după retragerea Regatului Unit 

din Uniune; 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/8 

Amendamentul  8 

Jonathan Arnott 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere de rezoluție B8-0538/2017 

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

referitoare la stadiul actual al negocierilor cu Regatul Unit 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  10a. subliniază că negocierile de 

retragere nu trebuie folosite ca mandat 

pentru a pune în discuție suveranitatea 

Gibraltarului, iar Gibraltarul nu trebuie 

folosit ca monedă de schimb pentru 

acceptarea unui acord final; 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/9 

Amendamentul  9 

Jonathan Arnott 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere de rezoluție B8-0538/2017 

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

referitoare la stadiul actual al negocierilor cu Regatul Unit 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  10b. crede cu tărie că trebuie găsită o 

soluție unică, eficientă și viabilă, care să 

evite o „tensionare” a frontierei între 

Spania și Gibraltar; 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/10 

Amendamentul  10 

Jonathan Arnott 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere de rezoluție B8-0538/2017 

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

referitoare la stadiul actual al negocierilor cu Regatul Unit 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  12a. insistă că UE trebuie să suporte 

toate costurile potențiale de relocare a 

Autorității Bancare Europene și a 

Agenției Europene pentru Medicamente; 

Or. en 



 

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

RO Unită în diversitate RO 

 

29.9.2017 B8-0538/11 

Amendamentul  11 

Jonathan Arnott 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere de rezoluție B8-0538/2017 

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

referitoare la stadiul actual al negocierilor cu Regatul Unit 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  12b. este de părere că dacă negocierile 

nu se vor încheia până la sfârșitul lui 

martie 2019 ar trebui să se pună capăt 

discuțiilor, iar Regatul Unit să părăsească 

Uniunea fără niciun acord; remarcă 

totuși că într-o asemenea eventualitate 

UE nu ar urma să beneficieze de niciun 

fel de regularizare financiară; 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/12 

Amendamentul  12 

Jonathan Arnott 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere de rezoluție B8-0538/2017 

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

referitoare la stadiul actual al negocierilor cu Regatul Unit 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. consideră că în a patra rundă de 

negocieri nu s-au înregistrat progrese 

suficiente cu privire la drepturile 

cetățenilor, problema Irlandei și a 

Irlandei de Nord și onorarea obligațiilor 

financiare ale Regatului Unit; solicită 

Consiliului European ca, exceptând cazul 

în care se văd progrese majore în 

conformitate cu prezenta rezoluție în toate 

cele trei domenii la cea de a cincea rundă 

de negocieri, să decidă în cadrul reuniunii 

sale din luna octombrie, să își amâne 

evaluarea cu privire la realizarea unor 

progrese suficiente; 

15. consideră că testul „progreselor 

suficiente” reprezintă o formulare lipsită 
de sens menită să pună într-o lumină 

proastă și să amâne negocierile privind 

Brexitul și că prim-ministrul Regatului 

Unit a făcut o ofertă în discursul său din 

22 septembrie 2017 care a depășit 

responsabilitățile juridice și financiare a 

Regatului Unit; solicită Consiliului 

European ca, indiferent de progresele 

obținute în cea de a cincea rundă de 

negocieri, să decidă în cadrul reuniunii sale 

din octombrie desființarea testului 

contraproductiv și arogant al „progreselor 

suficiente”; 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/13 

Amendamentul  13 

Jonathan Arnott 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere de rezoluție B8-0538/2017 

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

referitoare la stadiul actual al negocierilor cu Regatul Unit 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  15a. solicită Comisiei să îl informeze 

dacă s-a pregătit pentru eventualitatea în 

care Regatul Unit și UE nu vor ajunge la 

un acord; solicită Comisiei să își facă 

publică, fără întârziere, poziția privind 

impactul potențial pentru UE al unui 

scenariu în care nu se ajunge la niciun 

acord; 

Or. en 

 

 


