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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

12.12.2017 B8-0677/4 

Muudatusettepanek  4 

Gerard Batten 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0677/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO-komisjoni esimees 

Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste seis 

Resolutsiooni ettepanek 

Volitus 1 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  – võttes arvesse ÜRO põhikirja ning 

ÜRO Peaassamblee 24. oktoobri 

1970. aasta resolutsiooni 25/2625 

riikidevahelisi sõbralikke suhteid ja 

riikidevahelist koostööd käsitlevate 

rahvusvahelise õiguse põhimõtete kohta 

vastavalt ÜRO põhikirjale, 

  

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

12.12.2017 B8-0677/5 

Muudatusettepanek  5 

Gerard Batten 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0677/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO-komisjoni esimees 

Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste seis 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus C 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

C. arvestades, et kolm kõige 

olulisemat lahkumisega seotud küsimust on 

ülekaalukalt seotud Ühendkuningriigis 

elavate ELi kodanike õigustega ja ELi 27 

liikmesriigis elavate Ühendkuningriigi 

kodanike õigustega, Iirimaa ja Põhja-

Iirimaa vahelise piiri ning Iiri saart 

ähvardavate ainulaadsete ja eriliste 

asjaoludega ning Ühendkuningriigi 

finantskohustustega ELi ees; 

C. arvestades, et kolm kõige 

olulisemat lahkumisega seotud küsimust on 

ülekaalukalt seotud Ühendkuningriigis 

elavate ELi kodanike õigustega ja ELi 27 

liikmesriigis elavate Ühendkuningriigi 

kodanike õigustega, Iirimaa ja Põhja-

Iirimaa vahelise piiri ning Iiri saart 

ähvardavate ainulaadsete ja eriliste 

asjaoludega ning Ühendkuningriigi 

finantskohustustega ELi ees (kui neid on); 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

12.12.2017 B8-0677/6 

Muudatusettepanek  6 

Gerard Batten 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0677/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO-komisjoni esimees 

Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste seis 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus G 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

G. arvestades, et Iirimaa ja Põhja-

Iirimaa puhul on Ühendkuningriik võtnud 

vajalikud kohustused tagamaks, et piiri ei 

muudeta rangemaks, ühtlustades selleks 

õigusakte, kaasa arvatud: 

 

G. arvestades, et Iiri Vabariigi ja 

Põhja-Iirimaa puhul on Ühendkuningriik 

võtnud vajalikud kohustused tagamaks, et 

piiri ei muudeta rangemaks, ühtlustades 

selleks õigusakte, kaasa arvatud: 

 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

12.12.2017 B8-0677/7 

Muudatusettepanek  7 

Gerard Batten 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0677/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO-komisjoni esimees 

Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste seis 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus I 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

I. arvestades, et see ei tähenda, et 

kõik lahendamata küsimused on 

lahendatud, samuti ei näita see, millise 

seisukoha võtab parlament lõplikule 

väljaastumislepingule nõusoleku andmise 

menetluses; 

I. arvestades, et see ei tähenda, et 

kõik lahendamata küsimused on 

lahendatud, eelkõige mis puudutab 

üleminekukorda ja ELi varade õiglast 

jaotamist, samuti ei näita see, millise 

seisukoha võtab parlament lõplikule 

väljaastumislepingule nõusoleku andmise 

menetluses; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

12.12.2017 B8-0677/8 

Muudatusettepanek  8 

Gerard Batten 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0677/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO-komisjoni esimees 

Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste seis 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 3 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

3. juhib siiski tähelepanu sellele, et 

veel on lahendamata probleeme, mis on 

seotud Ühendkuningriigi korrakohase 

EList väljaastumise tagamisega ning tuleb 

lahendada enne väljaastumislepingu 

lõplikku vormistamist, ning märgib, et 

pärast lõplikku vormistamist tuleb 

väljaastumisleping vormistada selge ja 

üheselt mõistetava õigusliku tekstina; juhib 

tähelepanu sellele, et lahendamata 

probleemid hõlmavad järgmist: 

– kodanike õiguste kohaldamisala 

laiendamine tulevastele partneritele, 

– selle tagamine, et haldusmenetlus 

oleks lihtne, deklaratiivne ja tasuta, et 

deklaratsiooni vaidlustamise korral lasub 

tõendamiskohustus Ühendkuningriigi 

ametiasutustel ning et pereliikmed saavad 

algatada menetluse ühe vormi abil; 

– kodanike õigusi käsitlevate sätete 

tõlgendamist puudutavate Euroopa Liidu 

Kohtu otsuste siduva iseloomu ning 

kodanike kaebuste lahendamiseks loodava 

tulevase sõltumatu riikliku asutuse 

(ombudsmani) rolli tagamine, 

– edaspidi kogu ELis vaba liikumise 

õiguse tagamine neile Ühendkuningriigi 

kodanikele, kes elavad praegu ELi 27 

liikmesriigis, 

– Põhja-Iirimaa ja Iirimaaga seoses 

3. juhib siiski tähelepanu sellele, et 

veel on lahendamata probleeme, mis on 

seotud Ühendkuningriigi korrakohase 

EList väljaastumise tagamisega ning tuleb 

lahendada enne väljaastumislepingu 

lõplikku vormistamist, ning märgib, et 

pärast lõplikku vormistamist tuleb 

väljaastumisleping vormistada selge ja 

üheselt mõistetava õigusliku tekstina; juhib 

tähelepanu sellele, et lahendamata 

probleemid hõlmavad järgmist: 

– võimalik üleminekukord, 

– kodanike õiguste kohaldamisala 

laiendamine tulevastele partneritele, 

– selle tagamine, et haldusmenetlus 

oleks lihtne, deklaratiivne ja tasuta, et 

deklaratsiooni vaidlustamise korral lasub 

tõendamiskohustus Ühendkuningriigi 

ametiasutustel ning et pereliikmed saavad 

algatada menetluse ühe vormi abil; 

– kodanike õigusi käsitlevate sätete 

tõlgendamist puudutavate Euroopa Liidu 

Kohtu otsuste siduva iseloomu ning 

kodanike kaebuste lahendamiseks loodava 

tulevase sõltumatu riikliku asutuse 

(ombudsmani) rolli tagamine, 

– edaspidi kogu ELis vaba liikumise 

õiguse tagamine neile Ühendkuningriigi 

kodanikele, kes elavad praegu ELi 27 

liikmesriigis, 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

võetud kohustuste täieliku täitmise 

tagamine; 

– Põhja-Iirimaa ja Iirimaaga seoses 

võetud kohustuste täieliku täitmise 

tagamine; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

12.12.2017 B8-0677/9 

Muudatusettepanek  9 

Gerard Batten 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0677/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO-komisjoni esimees 

Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste seis 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  5 a. märgib, et Ühendkuningriigi 

valitsuse seisukoht on põhimõtteliselt 

selge ja arusaadav, nimelt soovib 

Ühendkuningriik järgmist: 

– kapitali, kaupade ja teenuste vaba 

liikumist (mida „vabakaubandus“ 

tegelikult tähendabki), 

– vabadust Euroopa Liidu Kohtust, 

– vabadust sõlmida 

kaubanduslepinguid kolmandate 

riikidega, 

– vabadust kontrollida oma piire (sh 

oma territoriaalvetes ja 

majandusvööndis), 

– inimeste vaba liikumise lõpetamist, 

kuna see hõlmab: i) juurdepääsu 

avalikele teenustele, hüvitistele ja 

tööõigustele (suurte probleemide 

tõttu, mida tekitab sellise 

juurdepääsu andmine sadadele 

miljonitele inimestele väga erineva 

elatustasemega riikidest) ja ii) 

pagulaste ja varjupaigataotlejate 

pealesurumist liikmesriikidele, 

kelle inimesed neid ei soovi; 

Or. en 



 

AM\1141836ET.docx  PE614.300v01-00 
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12.12.2017 B8-0677/10 

Muudatusettepanek  10 

Gerard Batten 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0677/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO-komisjoni esimees 

Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste seis 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

5. tuletab meelde, et ELi lepingu 

artikli 50 lõikes 2 on sätestatud, et liit peab 

läbirääkimiste pidamisel ja 

väljaastumislepingu sõlmimisel võtma 

arvesse ELi ja lahkuva liikmesriigi 

tulevaste suhete raamistikku; 

5. tuletab meelde, et ELi lepingu 

artikli 50 lõikes 2 on sätestatud, et liit peab 

läbirääkimiste pidamisel ja 

väljaastumislepingu sõlmimisel võtma 

arvesse ELi ja lahkuva liikmesriigi 

tulevaste suhete raamistikku, ega keelata 

lepinguga üleminekukorra kehtestamist; 

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677/11 

Muudatusettepanek  11 

Gerard Batten 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0677/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO-komisjoni esimees 

Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste seis 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 8 – taane 8 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 –  ÜRO Peaassamblee 24. oktoobri 

1970. aasta resolutsioon 25/2625 ning 

eelkõige: a) Ühinenud Rahvaste 

Organisatsiooni põhikirjaga kooskõlas 

olev põhimõte, mis puudutab kohustust 

mitte sekkuda ühegi riigi siseriikliku 

õiguse küsimustesse, b) rahvaste võrdsete 

õiguste ja enesemääramise põhimõte, c) 

riikide suveräänse võrdsuse põhimõte 

ning d) põhimõte, et riigid peavad 

heauskselt täitma oma kooskõlas 

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 

põhikirjaga võetud kohustusi; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

12.12.2017 B8-0677/12 

Muudatusettepanek  12 

Gerard Batten 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0677/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO-komisjoni esimees 

Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste seis 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 8 – taane 1 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

– kolmas riik, kes ei täida samu 

kohustusi kui liikmesriik, ei saa ka 

samasuguseid eeliseid kui Euroopa Liidu 

liikmesriik või EMP liikmesriik;  

– kolmas riik, kes ei täida samu 

kohustusi kui liikmesriik, ei saa ka kõiki 

samasuguseid eeliseid kui Euroopa Liidu 

liikmesriik või EMP liikmesriik;  

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

12.12.2017 B8-0677/13 

Muudatusettepanek  13 

Gerard Batten 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0677/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO-komisjoni esimees 

Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste seis 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 8 – taane 3 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

– ELi otsuste tegemise sõltumatus; – nii ELi kui ka Ühendkuningriigi 

otsuste tegemise sõltumatus; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

12.12.2017 B8-0677/14 

Muudatusettepanek  14 

Gerard Batten 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0677/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO-komisjoni esimees 

Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste seis 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 8 – taane 4 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

– ELi õiguskorra ja Euroopa Liidu 

Kohtu rolli kaitse; 

– ELi õiguskorra ja Euroopa Liidu 

Kohtu rolli kaitse ELis; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

12.12.2017 B8-0677/15 

Muudatusettepanek  15 

Gerard Batten 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0677/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO-komisjoni esimees 

Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste seis 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 8 – taane 8 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 – Ühendkuningriigi, tema 

territoriaalvete ja majandusvööndi 

territoriaalse terviklikkuse kaitsmine; 

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677/16 

Muudatusettepanek  16 

Gerard Batten 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0677/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO-komisjoni esimees 

Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste seis 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 8 – taane 8 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

– õiguste ja kohustuste sobiv 

tasakaal, sealhulgas proportsionaalne 

rahaline panus; 

– õiguste ja kohustuste sobiv 

tasakaal, sealhulgas proportsionaalne 

rahaline panus ning ELi varade õiglane 

jaotamine; 

Or. en 

 

 


