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29.9.2017 B8-0538/1 

Ändringsförslag  1 

Jonathan Arnott 

för EFDD-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0538/2017 

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

Läget i förhandlingarna med Förenade kungariket 

Förslag till resolution 

Skäl Ha (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Ha. Enligt artikel 8 i EU-fördraget ska 

Europeiska unionen utveckla ”särskilda 

förbindelser med närbelägna länder”, 

som bygger på ”välstånd” och 

”samarbete”. Denna princip har hittills 

lyst med sin frånvaro i kommissionens 

förhandlingsstrategi. 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/2 

Ändringsförslag  2 

Jonathan Arnott 

för EFDD-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0538/2017 

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

Läget i förhandlingarna med Förenade kungariket 

Förslag till resolution 

Punkt 3a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  3a. Europaparlamentet vidhåller att 

EU inte får förhindra eller försena några 

av den brittiska regeringens 

förhandlingar om att ingå handelsavtal 

med tredjeländer, förutsatt att dessa avtal 

är avsedda att träda i kraft efter utgången 

av mars 2019. 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/3 

Ändringsförslag  3 

Jonathan Arnott 

för EFDD-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0538/2017 

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

Läget i förhandlingarna med Förenade kungariket 

Förslag till resolution 

Punkt 3b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  3b. Europaparlamentet vidhåller att 

EU inte får förhindra eller försena några 

förslag från den brittiska regeringen om 

att införa kontroller av EU-medborgares 

invandring till Förenade kungariket. 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/4 

Ändringsförslag  4 

Jonathan Arnott 

för EFDD-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0538/2017 

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

Läget i förhandlingarna med Förenade kungariket 

Förslag till resolution 

Punkt 5 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet betonar här att 

avtalet om utträde bör ha kvar alla regler 

om medborgerliga rättigheter som 

Europeiska unionen har, enligt 

definitionerna i relevant 

unionslagstiftning, men anser att Förenade 

kungarikets förslag i landets 

ståndpunktsdokument av den 26 juni 2017 

inte fyller måttet på den här punkten, inte 

minst förslaget om att det inom Förenade 

kungarikets immigrationslagstiftning ska 

skapas en ny kategori av personer med 

uppehållstillstånd (den så kallade settled 

status). Parlamentet befarar att dessa 

förslag, tillsammans med den tröga 

förhandlingsgången och de 

offentliggjorda politiska alternativen i 

fråga om EU-medborgarnas kommande 

rättsliga ställning, i onödan betungar och 

oroar de medborgare i EU-27 som är 

bosatta i Förenade kungariket.  

5. Europaparlamentet betonar här att 

avtalet om utträde bör säkerställa att 

frågan om medborgerliga rättigheter får en 

rättvis och ömsesidig lösning, och anser 

att det räcker med Förenade kungarikets 

förslag i landets ståndpunktsdokument av 

den 26 juni 2017.  

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/5 

Ändringsförslag  5 

Jonathan Arnott 

för EFDD-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0538/2017 

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

Läget i förhandlingarna med Förenade kungariket 

Förslag till resolution 

Punkt 7 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet noterar att 

Förenade kungarikets premiärminister i 

sitt tal den 22 september 2017 förband sig 

att säkerställa att rättigheterna för de 

medborgare i EU 27 som är bosatta i 

Förenade kungariket får direkt verkan 

genom att avtalet om utträde görs till en 

del av Förenade kungarikets lag. 

Parlamentet understryker att man här 

måste förhindra ensidiga ändringar av 

avtalet och se till att EU-medborgare kan 

åberopa sina rättigheter enligt avtalet om 

utträde direkt inför Förenade kungarikets 

domstolar och offentliga förvaltning, samt 

låta det ta företräde framför Förenade 

kungarikets lag. Parlamentet 

understryker att samstämmigheten och 

integriteten i EU:s rättsordning kräver att 

Europeiska unionens domstol kvarstår 

som enda behöriga myndighet för 

tolkning och verkställande av både 

unionslagstiftningen och avtalet om 

utträde. Parlamentet väntar sig att 

Förenade kungariket ska lägga fram 

konkreta förslag om detta. 

utgår 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/6 

Ändringsförslag  6 

Jonathan Arnott 

för EFDD-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0538/2017 

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

Läget i förhandlingarna med Förenade kungariket 

Förslag till resolution 

Punkt 7a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  7a. Europaparlamentet anser att 

frågan om ömsesidig uppehållsrätt för 

EU-medborgare i Förenade kungariket 

och medborgare från Förenade 

kungariket i EU-27 kan och bör få en 

snabb lösning. När Förenade kungariket 

formellt utträder ur EU bör dessa 

rättigheter avgöras av de rättsliga 

myndigheterna inom ifrågavarande 

jurisdiktionsområde i enlighet med det 

exklusiva utövandet av de suveräna 

rättigheterna för det jurisdiktionsområdet, 

utan att vara underordnade tredje parts 

behörighet. 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/7 

Ändringsförslag  7 

Jonathan Arnott 

för EFDD-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0538/2017 

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

Läget i förhandlingarna med Förenade kungariket 

Förslag till resolution 

Punkt 7b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  7b. Europaparlamentet avvisar alla 

försök av kommissionen att ge Europeiska 

unionens domstol domsrätt i Förenade 

kungariket eller att låta den användas för 

någon form av skiljedomsförfarande efter 

det brittiska utträdet ur unionen. 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/8 

Ändringsförslag  8 

Jonathan Arnott 

för EFDD-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0538/2017 

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

Läget i förhandlingarna med Förenade kungariket 

Förslag till resolution 

Punkt 10a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  10a. Europaparlamentet betonar att 

utträdesförhandlingarna inte får tas till 

intäkt för att ifrågasätta Gibraltars 

suveränitet, och att Gibraltar inte heller 

får användas som en förhandlingsbricka 

för att en slutlig överenskommelse ska 

godtas. 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/9 

Ändringsförslag  9 

Jonathan Arnott 

för EFDD-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0538/2017 

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

Läget i förhandlingarna med Förenade kungariket 

Förslag till resolution 

Punkt 10b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  10b. Europaparlamentet är fast 

övertygat om att man måste finna en unik, 

effektiv och fungerande lösning, så att det 

inte uppkommer en ”hård” gräns mellan 

Spanien och Gibraltar.  

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/10 

Ändringsförslag  10 

Jonathan Arnott 

för EFDD-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0538/2017 

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

Läget i förhandlingarna med Förenade kungariket 

Förslag till resolution 

Punkt 12a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  12a. Europaparlamentet vidhåller att 

EU ska stå för alla eventuella kostnader 

för omlokaliseringen av Europeiska 

bankmyndigheten och Europeiska 

läkemedelsmyndigheten. 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/11 

Ändringsförslag  11 

Jonathan Arnott 

för EFDD-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0538/2017 

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

Läget i förhandlingarna med Förenade kungariket 

Förslag till resolution 

Punkt 12b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  12b. Europaparlamentet anser att 

samtalen bör upphöra om 

förhandlingarna inte slutförs före 

utgången av mars 2019 och att Förenade 

kungariket i så fall bör lämna EU utan 

någon överenskommelse. Parlamentet 

konstaterar dock att EU i så fall inte 

skulle dra nytta av någon ekonomisk 

uppgörelse. 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/12 

Ändringsförslag  12 

Jonathan Arnott 

för EFDD-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0538/2017 

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

Läget i förhandlingarna med Förenade kungariket 

Förslag till resolution 

Punkt 15 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet anser att man i 

den fjärde förhandlingsrundan inte gjort 
tillräckliga framsteg om medborgerliga 

rättigheter, frågan om Irland och 

Nordirland och uppgörelsen i fråga om 
Förenade kungarikets ekonomiska 

förpliktelser. Parlamentet uppmanar 

Europeiska rådet att vid sitt möte i oktober 

besluta att senarelägga sin bedömning av 

om det gjorts tillräckliga framsteg, om det 

inte under den femte förhandlingsrundan 

sker ett större genombrott inom alla de tre 

områdena, utgående från vad som 

efterlyses i denna resolution. 

15. Europaparlamentet anser att 

prövningen av om det gjorts ” tillräckliga 

framsteg” är ett huvudlöst påfund, avsett 

att skapa förvirring i 

Brexitförhandlingarna och försena dem, 

och att Förenade kungarikets 

premiärminister i sitt tal den 

22 september 2017 gjort ett mer 

långtgående erbjudande än vad Förenade 

kungarikets juridiska och ekonomiska 

ansvar skulle förutsätta. Parlamentet 

uppmanar Europeiska rådet att vid sitt 

möte i oktober besluta att ta bort 

prövningen av om det gjorts ”tillräckliga 

framsteg”, oavsett vilka framsteg det görs 

under den femte förhandlingsrundan, 

eftersom denna prövning motverkar sitt 

syfte och vittnar om förmyndarmentalitet. 

Or. en 
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29.9.2017 B8-0538/13 

Ändringsförslag  13 

Jonathan Arnott 

för EFDD-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0538/2017 

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

Läget i förhandlingarna med Förenade kungariket 

Förslag till resolution 

Punkt 15a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  15a. Europaparlamentet undrar om 

kommissionen förberett sig på att EU och 

Förenade kungariket eventuellt inte når 

en överenskommelse. Parlamentet kräver 

att kommissionen omedelbart offentliggör 

sin syn på vilka de eventuella 

konsekvenserna skulle bli för EU om man 

inte når en överenskommelse. 

Or. en 

 

 


