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12.12.2017 B8-0677/2017/4 

Изменение  4 

Джерард Батън 

от името на групата EFDD 

 

Предложение за резолюция B8-0677/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, Председател на комисията по 

конституционни въпроси 

Актуално състояние на преговорите с Обединеното кралство 

Предложение за резолюция 

Позоваване 1 a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  – като взе предвид Устава на 

ООН и Резолюция 25/2625 на Общото 

събрание на ООН от 24 октомври 

1970 г. относно „принципите на 

международното право, свързани с 

приятелските отношения и 

сътрудничеството между държавите 

в съответствие с Устава на 

Организацията на обединените 

нации“; 

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677/2017/5 

Изменение  5 

Джерард Батън 

от името на групата EFDD 

 

Предложение за резолюция B8-0677/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, Председател на комисията по 

конституционни въпроси 

Актуално състояние на преговорите с Обединеното кралство 

Предложение за резолюция 

Съображение В 

 

Предложение за резолюция Изменение 

В. като има предвид, че трите най-

важни въпроса, свързани с оттеглянето, 

се отнасят до правата на гражданите на 

ЕС, пребиваващи в Обединеното 

кралство, и на гражданите на 

Обединеното кралство, пребиваващи в 

ЕС-27, границата между Ирландия и 

Северна Ирландия и уникалните 

специфични обстоятелства, 

характеризиращи остров Ирландия, 

както и уреждането на финансовите 

задължения на Обединеното кралство 

към ЕС; 

В. като има предвид, че трите най-

важни въпроса, свързани с оттеглянето, 

се отнасят до правата на гражданите на 

ЕС, пребиваващи в Обединеното 

кралство, и на гражданите на 

Обединеното кралство, пребиваващи в 

ЕС-27, границата между Ирландия и 

Северна Ирландия и уникалните 

специфични обстоятелства, 

характеризиращи остров Ирландия, 

както и уреждането на финансовите 

задължения на Обединеното кралство 

към ЕС (ако има такива); 

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677/2017/6 

Изменение  6 

Джерард Батън 

от името на групата EFDD 

 

Предложение за резолюция B8-0677/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, Председател на комисията по 

конституционни въпроси 

Актуално състояние на преговорите с Обединеното кралство 

Предложение за резолюция 

Съображение Ж 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Ж. като има предвид, че що се 

отнася до Ирландия/Северна Ирландия, 

Обединеното кралство е поело 

необходимите ангажименти, за да се 

гарантира, че не е налице „втвърдяване“ 

на границата чрез регулаторно 

привеждане в съответствие, 

включително: 

 

Ж. като има предвид, че що се 

отнася до Република Ирландия/Северна 

Ирландия, Обединеното кралство е 

поело необходимите ангажименти, за да 

се гарантира, че не е налице 

„втвърдяване“ на границата чрез 

регулаторно привеждане в съответствие, 

включително: 

 

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677/2017/7 

Изменение  7 

Джерард Батън 

от името на групата EFDD 

 

Предложение за резолюция B8-0677/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, Председател на комисията по 

конституционни въпроси 

Актуално състояние на преговорите с Обединеното кралство 

Предложение за резолюция 

Съображение И 

 

Предложение за резолюция Изменение 

И. като има предвид, че това не 

означава, че всички нерешени въпроси 

са били решени, и не посочва каква 

позиция ще заеме Парламентът, когато 

настъпи етапът на процедурата на 

одобрение на евентуално окончателно 

споразумение за оттегляне; 

И. като има предвид, че това не 

означава, че всички нерешени въпроси 

са били решени, и особено във връзка с 

преходни договорености и 

справедливото разпределяне на 

активите на ЕС, и не посочва каква 

позиция ще заеме Парламентът, когато 

настъпи етапът на процедурата на 

одобрение на евентуално окончателно 

споразумение за оттегляне; 

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677/2017/8 

Изменение  8 

Джерард Батън 

от името на групата EFDD 

 

Предложение за резолюция B8-0677/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, Председател на комисията по 

конституционни въпроси 

Актуално състояние на преговорите с Обединеното кралство 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

3. посочва обаче, че все още има 

нерешени въпроси, що се отнася до 

осигуряването на организирано 

оттегляне на Обединеното кралство от 

ЕС, които трябва да бъдат решени преди 

финализирането на Споразумението за 

оттегляне, и отбелязва, че след като 

бъде финализирано, Споразумението за 

оттегляне трябва да бъде изложено в 

ясен и недвусмислен правен текст; 

посочва, че тези нерешени въпроси се 

отнасят до: 

– разширяването на обхвата на 

правата на гражданите и за бъдещи 

партньори, 

– гарантирането, че 

административната процедура е лесна, с 

декларативен характер и безплатна, като 

тежестта на доказване при оспорване на 

декларация се носи от органите на 

Обединеното кралство, а на семействата 

се дава възможността да дадат ход на 

процедурата посредством един 

единствен формуляр; 

– гарантирането на задължителния 

характер на решенията на Съда на 

Европейския съюз (СЕС) във връзка с 

тълкуването на разпоредбите относно 

правата на гражданите, както и за 

ролята на бъдещия независим 

3. посочва обаче, че все още има 

нерешени въпроси, що се отнася до 

осигуряването на организирано 

оттегляне на Обединеното кралство от 

ЕС, които трябва да бъдат решени преди 

финализирането на Споразумението за 

оттегляне, и отбелязва, че след като 

бъде финализирано, Споразумението за 

оттегляне трябва да бъде изложено в 

ясен и недвусмислен правен текст; 

посочва, че тези нерешени въпроси се 

отнасят до: 

– евентуални преходни 

договорености, 

– разширяването на обхвата на 

правата на гражданите и за бъдещи 

партньори, 

– гарантирането, че 

административната процедура е лесна, с 

декларативен характер и безплатна, като 

тежестта на доказване при оспорване на 

декларация се носи от органите на 

Обединеното кралство, а на семействата 

се дава възможността да дадат ход на 

процедурата посредством един 

единствен формуляр; 

– гарантирането на задължителния 

характер на решенията на Съда на 

Европейския съюз (СЕС) във връзка с 
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национален орган (омбудсман), 

създаден да действа по жалби на 

граждани; 

– гарантирането на бъдещите права 

на свободно движение в целия ЕС за 

гражданите на Обединеното кралство, 

които понастоящем пребивават в 

държава членка от ЕС-27, 

– гарантирането, че 

ангажиментите, поети по отношение на 

Северна Ирландия/Ирландия, са 

напълно изпълними; 

тълкуването на разпоредбите относно 

правата на гражданите, както и за 

ролята на бъдещия независим 

национален орган (омбудсман), 

създаден да действа по жалби на 

граждани; 

– гарантирането на бъдещите права 

на свободно движение в целия ЕС за 

гражданите на Обединеното кралство, 

които понастоящем пребивават в 

държава членка от ЕС-27, 

– гарантирането, че 

ангажиментите, поети по отношение на 

Северна Ирландия/Ирландия, са 

напълно изпълними; 

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677/2017/9 

Изменение  9 

Джерард Батън 

от името на групата EFDD 

 

Предложение за резолюция B8-0677/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, Председател на комисията по 

конституционни въпроси 

Актуално състояние на преговорите с Обединеното кралство 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  5a. отбелязва, че позицията на 

правителството на Обединеното 

кралство по същество е ясна и 

разбираема, а именно, че Обединеното 

кралство желае: 

– свободно движение на 

капитали, стоки и услуги 

(което в действителност 

означава „свободна търговия“); 

– да бъде свободно от 

юрисдикцията на Съда на 

Европейския съюз; 

– да бъде свободно да сключва 

търговски споразумения с 

трети държави; 

– да бъде свободно да контролира 

своите граници (включително 

своите териториални води и 

изключителната икономическа 

зона); 

– отсъствие на свободно 

движение на хора, като се има 

предвид, че това включва: i) 

достъп до обществени услуги, 

социални придобивки и трудови 

права (поради огромните 

проблеми, произтичащи от 

предоставянето на права за 

такъв достъп на стотици 
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милиони хора от държави с 

големи разлики в стандарта на 

живот); и ii) принудителното 

налагане на бежанци и лица, 

търсещи убежище, да бъдат 

приети от държави членки, 

чиито граждани не желаят 

приемане на такива лица; 

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677/2017/10 

Изменение  10 

Джерард Батън 

от името на групата EFDD 

 

Предложение за резолюция B8-0677/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, Председател на комисията по 

конституционни въпроси 

Актуално състояние на преговорите с Обединеното кралство 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. припомня, че член 50, параграф 2 

от ДЕС предвижда рамката за бъдещите 

отношения на ЕС с напускаща държава 

членка да бъде взета под внимание от 

Съюза при договарянето и сключването 

на споразумение за оттегляне; 

5. припомня, че член 50, параграф 2 

от ДЕС предвижда рамката за бъдещите 

отношения на ЕС с напускаща държава 

членка да бъде взета под внимание от 

Съюза при договарянето и сключването 

на споразумение за оттегляне, и не 

забранява включването на преходни 

договорености в него; 

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677/2017/11 

Изменение  11 

Джерард Батън 

от името на групата EFDD 

 

Предложение за резолюция B8-0677/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, Председател на комисията по 

конституционни въпроси 

Актуално състояние на преговорите с Обединеното кралство 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 – тире 8 а (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 – Резолюция 25/2625 на Общото 

събрание на ООН от 24 октомври 

1970 г., и по-специално в нея: а) на 

принципа по отношение на 

задължението да не се намесва по 

въпроси, които попадат в 

националната компетентност на 

всяка държава, в съответствие с 

Устава на Организацията на 

обединените нации; б) на принципа на 

равноправието и самоопределението 

на народите; в) на принципа за 

суверенно равенство между 

държавите; и г) на принципа, че 

държавите трябва да изпълняват 

добросъвестно задълженията, поети 

от тях в съответствие с Устава на 

Организацията на обединените 

нации; 

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677/2017/12 

Изменение  12 

Джерард Батън 

от името на групата EFDD 

 

Предложение за резолюция B8-0677/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, Председател на комисията по 

конституционни въпроси 

Актуално състояние на преговорите с Обединеното кралство 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 – тире 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

– трета държава, която не отговаря 

на същите задължения като държава 

членка, не може да се ползва от същите 

предимства като държава — членка на 

Европейския съюз, или държава — 

членка на ЕИП;  

– трета държава, която не отговаря 

на същите задължения като държава 

членка, не може да се ползва от всички 

такива предимства като държава — 

членка на Европейския съюз, или 

държава — членка на ЕИП;  

Or. en 



 

AM\1141836BG.docx  PE614.300v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

12.12.2017 B8-0677/2017/13 

Изменение  13 

Джерард Батън 

от името на групата EFDD 

 

Предложение за резолюция B8-0677/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, Председател на комисията по 

конституционни въпроси 

Актуално състояние на преговорите с Обединеното кралство 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 – тире 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

– автономност на вземането на 

решения в ЕС; 

– автономност на вземането на 

решения както на Обединеното 

кралство, така и на ЕС; 

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677/2017/14 

Изменение  14 

Джерард Батън 

от името на групата EFDD 

 

Предложение за резолюция B8-0677/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, Председател на комисията по 

конституционни въпроси 

Актуално състояние на преговорите с Обединеното кралство 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 – тире 4 

 

Предложение за резолюция Изменение 

– защита на правния ред на ЕС и 

ролята на Съда на ЕС; 

– защита на правния ред на ЕС и 

ролята на Съда на ЕС в рамките на ЕС; 

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677/2017/15 

Изменение  15 

Джерард Батън 

от името на групата EFDD 

 

Предложение за резолюция B8-0677/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, Председател на комисията по 

конституционни въпроси 

Актуално състояние на преговорите с Обединеното кралство 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 – тире 8 б (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 – защита на териториалната 

цялост на Обединеното кралство, 

неговите териториални води и 

изключителната икономическа зона; 

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677/2017/16 

Изменение  16 

Джерард Батън 

от името на групата EFDD 

 

Предложение за резолюция B8-0677/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, Председател на комисията по 

конституционни въпроси 

Актуално състояние на преговорите с Обединеното кралство 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 – тире 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

– правилно равновесие между 

правата и задълженията, включително 

съизмерими финансови вноски; 

– правилно равновесие между 

правата и задълженията, включително 

съизмерими финансови вноски и 

справедливо разпределяне на 

активите на ЕС; 

Or. en 

 

 


