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29.9.2017 B8-0538/1 

Predlog spremembe  1 

Jonathan Arnott 

v imenu skupine EFDD 

 

Predlog resolucije B8-0538/2017 

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

o stanju pogajanj z Združenim kraljestvom 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava H a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Ha. ker člen 8 PEU določa, da 

Evropska unija „razvija posebne odnose z 

državami v svojem sosedstvu“ na podlagi 

„blaginje“ in „sodelovanja“; ker tega 

načela v pogajalski strategiji Komisije 

doslej ni bilo mogoče zaslediti; 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/2 

Predlog spremembe  2 

Jonathan Arnott 

v imenu skupine EFDD 

 

Predlog resolucije B8-0538/2017 

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

o stanju pogajanj z Združenim kraljestvom 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  3a. vztraja, da EU ne sme ovirati ali 

zadrževati nobenih pogajanj vlade 

Združenega kraljestva glede trgovinskih 

sporazumov s tretjimi državami, pod 

pogojem, da je začetek veljavnosti teh 

sporazumov predviden po koncu marca 

2019; 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/3 

Predlog spremembe  3 

Jonathan Arnott 

v imenu skupine EFDD 

 

Predlog resolucije B8-0538/2017 

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

o stanju pogajanj z Združenim kraljestvom 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  3b. vztraja, da EU ne sme ovirati ali 

zadrževati predlogov vlade Združenega 

kraljestva o uvedbi nadzora nad 

priseljevanjem državljanov EU v 

Združeno kraljestvo; 

Or. en 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

 

29.9.2017 B8-0538/4 

Predlog spremembe  4 

Jonathan Arnott 

v imenu skupine EFDD 

 

Predlog resolucije B8-0538/2017 

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

o stanju pogajanj z Združenim kraljestvom 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. pri tem poudarja, da bi bilo treba v 

sporazumu o izstopu ohraniti celoten sklop 

pravil Evropske unije o pravicah 

državljanov, kot so določena v ustrezni 

zakonodaji Evropske unije, vendar je 

mnenja, da predlogi, ki jih je predstavilo 

Združeno kraljestvo v svojem stališču z 

dne 26. junija 2017, niso v skladu s tem, 

kar velja tudi za predlog, da bi v okviru 

imigracijskega prava Združenega 

kraljestva uvedli novo kategorijo 

„urejenega statusa“; izraža zaskrbljenost, 

da ti predlogi, počasen postopek pogajanj 

in razkrite možnosti politike o prihodnjem 

statusu državljanov EU povzročajo 

nepotrebne stiske in strah pri državljanih 

27 držav članic EU, ki prebivajo v 

Združenem kraljestvu;  

5. pri tem poudarja, da bi bilo treba v 

sporazumu o izstopu zagotoviti pravičen in 

obojestranski dogovor o pravicah 

državljanov in meni, da predlogi 

Združenega kraljestva, ki jih je predstavilo 

v svojem stališču z dne 26. junija 2017, 

zadostujejo;  

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/5 

Predlog spremembe  5 

Jonathan Arnott 

v imenu skupine EFDD 

 

Predlog resolucije B8-0538/2017 

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

o stanju pogajanj z Združenim kraljestvom 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. ugotavlja, da se je predsednica 

vlade Združenega kraljestva v svojem 

govoru 22. septembra 2017 zavezala, da 

bo zagotovila neposredno uveljavljanje 

pravic državljanov 27 držav članic EU, ki 

prebivajo v Združenem kraljestvu, tako da 

bodo sporazum o izstopu vključili v pravo 

Združenega kraljestva; poudarja, da bi 

bilo treba to storiti na način, ki bi 

onemogočal enostranske spremembe in 

omogočal državljanom EU, da bi se 

sklicevali na sporazum o izstopu 

neposredno pred sodišči Združenega 

kraljestva in javno upravo, pri čemer bi 

imel ta sporazum prednost pred pravom 

Združenega kraljestva; poudarja, da mora 

Sodišče Evropske unije ostati edini 

pristojni organ za tolmačenje in 

uveljavljanje prava Evropske unije in 

sporazuma o izstopu, da bi zagotovili 

skladnost in celovitost pravnega reda EU; 

pričakuje konkretne predloge iz 

Združenega kraljestva v zvezi s tem; 

7. črtano 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/6 

Predlog spremembe  6 

Jonathan Arnott 

v imenu skupine EFDD 

 

Predlog resolucije B8-0538/2017 

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

o stanju pogajanj z Združenim kraljestvom 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  7a. meni, da je mogoča in nujna hitra 

rešitev glede vzajemnega priznanja pravic 

do prebivanja državljanov EU v 

Združenem kraljestvu in državljanov 

Združenega kraljestva v državah EU-27; 

poudarja, da bi morali po uradnem 

izstopu Združenega kraljestva iz EU o teh 

pravicah razsojati pravosodni organi 

posamezne jurisdikcije v skladu z 

izključnim izvajanjem suverenih pravic te 

jurisdikcije brez podrejenosti v razmerju 

do tretje strani; 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/7 

Predlog spremembe  7 

Jonathan Arnott 

v imenu skupine EFDD 

 

Predlog resolucije B8-0538/2017 

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

o stanju pogajanj z Združenim kraljestvom 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  7b. zavrača vse poskuse Komisije, da 

bi po izstopu Združenega kraljestva iz 

Unije uveljavila pristojnost Sodišča 

Evropske unije v Združenem kraljestvu ali 

ga uporabila v kakršni koli obliki 

arbitraže; 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/8 

Predlog spremembe  8 

Jonathan Arnott 

v imenu skupine EFDD 

 

Predlog resolucije B8-0538/2017 

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

o stanju pogajanj z Združenim kraljestvom 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  10a. poudarja, da se pogajanja o 

izstopu ne smejo izkoriščati kot mandat za 

odpiranje vprašanja o suverenosti 

Gibraltarja ter da se Gibraltarja ne sme 

uporabljati kot pogajalsko sredstvo za 

sprejetje končnega dogovora; 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/9 

Predlog spremembe  9 

Jonathan Arnott 

v imenu skupine EFDD 

 

Predlog resolucije B8-0538/2017 

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

o stanju pogajanj z Združenim kraljestvom 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  10b. je trdno prepričan, da je treba najti 

enotno, učinkovito in uporabno rešitev, ki 

bo preprečila vzpostavitev strogo 

nadzorovanih meja med Španijo in 

Gibraltarjem; 

Or. en 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

 

29.9.2017 B8-0538/10 

Predlog spremembe  10 

Jonathan Arnott 

v imenu skupine EFDD 

 

Predlog resolucije B8-0538/2017 

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

o stanju pogajanj z Združenim kraljestvom 

Predlog resolucije 

Odstavek 12 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  12a. vztraja, da je EU dolžna plačati vse 

morebitne stroške za premestitev 

Evropskega bančnega organa in Evropske 

agencije za zdravila; 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/11 

Predlog spremembe  11 

Jonathan Arnott 

v imenu skupine EFDD 

 

Predlog resolucije B8-0538/2017 

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

o stanju pogajanj z Združenim kraljestvom 

Predlog resolucije 

Odstavek 12 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  12b. meni, da bi se morali pogovori, če 

pogajanja ne bodo zaključena do konca 

marca 2019, prenehati, Združeno 

kraljestvo pa bi moralo izstopiti brez 

dogovora; dodaja, da v tem primeru EU 

ne bi bila deležna nikakršne finančne 

poravnave; 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/12 

Predlog spremembe  12 

Jonathan Arnott 

v imenu skupine EFDD 

 

Predlog resolucije B8-0538/2017 

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

o stanju pogajanj z Združenim kraljestvom 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

15. meni, da v četrtem krogu pogajanj 

še ni bil dosežen zadosten napredek o 

pravicah državljanov, Irski in Severni 

Irski in poravnavi finančnih obveznosti 
Združenega kraljestva; poziva Evropski 

svet, naj na oktobrskem zasedanju odloči, 

da bo preložil svojo oceno o tem, ali je bil 

dosežen zadosten napredek, razen če ne bo 

v skladu s to resolucijo v petem krogu 

pogajanj dosežen pomemben napredek na 

vseh treh področjih; 

15. meni, da je test zadostnega 

napredka nesmiseln konstrukt, katerega 

namen je zasenčiti in zakasniti pogajanja 

o izstopu Združenega kraljestva, 

predsednica vlade Združenega kraljestva 

pa je v svojem govoru 22. septembra 2017 

podala ponudbo, ki presega pravne in 

finančne obveznosti Združenega 

kraljestva; poziva Evropski svet, naj ne 

glede na napredek, dosežen v petem krogu 

pogajanj, na oktobrskem zasedanju 

umakne škodljivi in pokroviteljski test o 

ustreznem napredku; 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/13 

Predlog spremembe  13 

Jonathan Arnott 

v imenu skupine EFDD 

 

Predlog resolucije B8-0538/2017 

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

o stanju pogajanj z Združenim kraljestvom 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  15a. sprašuje Komisijo, ali je pripravila 

kakšne ukrepe za primer, če Združeno 

kraljestvo in EU ne bosta dosegla 

dogovora; zahteva, naj Komisija brez 

odlašanja objavi svoje stališče o 

morebitnih posledicah scenarija brez 

dogovora za EU; 

Or. en 

 

 


