
 

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

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

12.12.2017 B8-0677/2017/4 

Tarkistus  4 

Gerard Batten 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0677/2017 

ALDE, PPE, S&D, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO-valiokunnan puheenjohtaja 

Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tilanne 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 1 a viite (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  – ottaa huomioon Yhdistyneiden 

kansakuntien peruskirjan ja YK:n 

yleiskokouksen 24. lokakuuta 1970 

antaman päätöslauselman 25/2625 (XXV) 

”Principles of International Law 

Concerning Friendly Relations and Co-

operation among States in accordance 

with the Charter of the United Nations”; 

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677/2017/5 

Tarkistus  5 

Gerard Batten 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0677/2017 

ALDE, PPE, S&D, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO-valiokunnan puheenjohtaja 

Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tilanne 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan C kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

C. ottaa huomioon, että kolme 

ehdottomasti tärkeintä eroon liittyvää asiaa 

koskee Yhdistyneessä kuningaskunnassa 

asuvien EU:n kansalaisten ja EU:n 

27 jäsenvaltiossa asuvien Yhdistyneen 

kuningaskunnan kansalaisten oikeuksia, 

Irlannin ja Pohjois-Irlannin välistä rajaa ja 

Irlannin saaren ainutlaatuisia erityisoloja 

sekä Yhdistyneen kuningaskunnan 

taloudellisia velvoitteita unionia kohtaan; 

C. ottaa huomioon, että kolme 

ehdottomasti tärkeintä eroon liittyvää asiaa 

koskee Yhdistyneessä kuningaskunnassa 

asuvien EU:n kansalaisten ja EU:n 

27 jäsenvaltiossa asuvien Yhdistyneen 

kuningaskunnan kansalaisten oikeuksia, 

Irlannin ja Pohjois-Irlannin välistä rajaa ja 

Irlannin saaren ainutlaatuisia erityisoloja 

sekä Yhdistyneen kuningaskunnan 

mahdollisia taloudellisia velvoitteita 

unionia kohtaan; 

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677/2017/6 

Tarkistus  6 

Gerard Batten 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0677/2017 

ALDE, PPE, S&D, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO-valiokunnan puheenjohtaja 

Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tilanne 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan G kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

G. ottaa huomioon, että Irlannin ja 

Pohjois-Irlannin osalta Yhdistynyt 

kuningaskunta on tehnyt tarvittavat 

sitoumukset, joilla varmistetaan, että 

sääntelyä yhdenmukaistamalla rajasta ei 

tehdä nykyistä kovempaa, mukaan lukien: 

G. ottaa huomioon, että Irlannin 

tasavallan ja Pohjois-Irlannin osalta 

Yhdistynyt kuningaskunta on tehnyt 

tarvittavat sitoumukset, joilla varmistetaan, 

että sääntelyä yhdenmukaistamalla rajasta 

ei tehdä nykyistä kovempaa, mukaan 

lukien: 

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677/2017/7 

Tarkistus  7 

Gerard Batten 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0677/2017 

ALDE, PPE, S&D, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO-valiokunnan puheenjohtaja 

Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tilanne 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan I kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

I. ottaa huomioon, että tämä ei 

tarkoita sitä, että kaikki jäljellä olevat 

kysymykset on ratkaistu, eikä siinä 

myöskään ilmoiteta, minkälaisen kannan 

parlamentti ottaa lopullista erosopimusta 

koskevassa hyväksyntämenettelyssä; 

I. ottaa huomioon, että tämä ei 

tarkoita sitä, että kaikki jäljellä olevat 

kysymykset on ratkaistu etenkään 

siirtymäkauden järjestelyjen tai EU:n 

varojen tasapuolisen jakautumisen 

suhteen, eikä siinä myöskään ilmoiteta, 

minkälaisen kannan parlamentti ottaa 

lopullista erosopimusta koskevassa 

hyväksyntämenettelyssä; 

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677/2017/8 

Tarkistus  8 

Gerard Batten 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0677/2017 

ALDE, PPE, S&D, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO-valiokunnan puheenjohtaja 

Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tilanne 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. huomauttaa kuitenkin, että 

ratkaistavana on vielä avoinna olevia 

kysymyksiä, jotta Yhdistyneen 

kuningaskunnan hallittu ero olisi 

mahdollinen, ja ne on ratkaistava ennen 

kuin erosopimus voidaan viedään 

päätökseen, ja toteaa, että kun sopimus on 

valmis, se on esitettävä selkeänä ja 

yksiselitteisenä oikeudellisena säädöksenä; 

huomauttaa, että avoinna olevat 

kysymykset koskevat seuraavaa: 

3. huomauttaa kuitenkin, että 

ratkaistavana on vielä avoinna olevia 

kysymyksiä, jotta Yhdistyneen 

kuningaskunnan hallittu ero olisi 

mahdollinen, ja ne on ratkaistava ennen 

kuin erosopimus voidaan viedään 

päätökseen, ja toteaa, että kun sopimus on 

valmis, se on esitettävä selkeänä ja 

yksiselitteisenä oikeudellisena säädöksenä; 

huomauttaa, että avoinna olevat 

kysymykset koskevat seuraavaa: 

 – mahdolliset siirtymäjärjestelyt, 

– kansalaisten oikeuksien 

kattavuuden laajentaminen tuleviin 

kumppaneihin, 

– kansalaisten oikeuksien 

kattavuuden laajentaminen tuleviin 

kumppaneihin, 

– varmistetaan, että hallinnollinen 

menettely on kevennetty, luonteeltaan 

puhtaasti vahvistava ja maksuton, ja että 

Yhdistyneen kuningaskunnan 

viranomaisilla on todistustaakka vastustaa 

ilmoitusta ja että perheet voivat käynnistää 

menettelyn yhdellä lomakkeella, 

– varmistetaan, että hallinnollinen 

menettely on kevennetty, luonteeltaan 

puhtaasti vahvistava ja maksuton, ja että 

Yhdistyneen kuningaskunnan 

viranomaisilla on todistustaakka vastustaa 

ilmoitusta ja että perheet voivat käynnistää 

menettelyn yhdellä lomakkeella, 

– vahvistetaan kansalaisten oikeuksia 

koskevien säännösten tulkinnasta tehtävien 

unionin tuomioistuimen päätösten sitovuus 

sekä kansalaisten valituksia käsittelemään 

perustettavan riippumattoman kansallisen 

viranomaisen (oikeusasiamies) rooli, 

– vahvistetaan kansalaisten oikeuksia 

koskevien säännösten tulkinnasta tehtävien 

unionin tuomioistuimen päätösten sitovuus 

sekä kansalaisten valituksia käsittelemään 

perustettavan riippumattoman kansallisen 

viranomaisen (oikeusasiamies) rooli, 

– taataan tulevaisuudessa oikeudet 

vapaaseen liikkuvuuteen koko EU:ssa 

– taataan tulevaisuudessa oikeudet 

vapaaseen liikkuvuuteen koko EU:ssa 
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niille Yhdistyneen kuningaskunnan 

kansalaisille, jotka asuvat tällä hetkellä 

EU:n 27 jäsenvaltiossa, 

niille Yhdistyneen kuningaskunnan 

kansalaisille, jotka asuvat tällä hetkellä 

EU:n 27 jäsenvaltiossa, 

– varmistetaan että Pohjois-Irlantia ja 

Irlantia koskevat sitoumukset ovat täysin 

täytäntöönpanokelpoisia; 

– varmistetaan että Pohjois-Irlantia ja 

Irlantia koskevat sitoumukset ovat täysin 

täytäntöönpanokelpoisia; 

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677/2017/9 

Tarkistus  9 

Gerard Batten 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0677/2017 

ALDE, PPE, S&D, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO-valiokunnan puheenjohtaja 

Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tilanne 

Päätöslauselmaesitys 

5 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  5 a. toteaa, että Yhdistyneen 

kuningaskunnan hallituksen kanta on 

periaatteessa selkeä ja yksiselitteinen, sillä 

Yhdistynyt kuningaskunta haluaa: 

 – pääoman, tavaroiden ja palvelujen 

vapaata liikkuvuutta (jota ”vapaa 

kauppa” oikeasti tarkoittaa), 

 – vapautta Euroopan unionin 

tuomioistuimen toimivallasta, 

 – vapautta tehdä kauppasopimuksia 

kolmansien maiden kanssa, 

 – vapautta valvoa rajojaan (mukaan 

lukien sen aluevedet ja 

talousvyöhyke); 

 – lopettaa ihmisten vapaan 

liikkuvuuden, koska tämä 

tarkoittaa: i) julkisten palvelujen, 

etuuksien ja työntekijöiden 

oikeuksien saatavuutta (mikä 

aiheuttaisi valtavia ongelmia, kun 

kyseiset oikeudet myönnettäisiin 

sadoille miljoonille ihmisille hyvin 

erilaisten elintasojen maista), ja ii) 

pakolaisten ja 

turvapaikanhakijoiden pakollista 

vastaanottoa jäsenvaltioissa, 

joiden ihmiset eivät halua niitä; 

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677/2017/10 

Tarkistus  10 

Gerard Batten 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0677/2017 

ALDE, PPE, S&D, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO-valiokunnan puheenjohtaja 

Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tilanne 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. muistuttaa, että SEU:n 50 artiklan 

2 kohdassa säädetään unionin ja eroavan 

jäsenvaltion tulevien suhteiden puitteista, 

jotka unionin on otettava huomioon 

neuvotellessaan ja tehdessään 

erosopimusta; 

5. muistuttaa, että SEU:n 50 artiklan 

2 kohdassa säädetään unionin ja eroavan 

jäsenvaltion tulevien suhteiden puitteista, 

jotka unionin on otettava huomioon 

neuvotellessaan ja tehdessään 

erosopimusta, eikä siinä kielletä 

siirtymäjärjestelyjen sisällyttämistä 

puitteisiin; 

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677/2017/11 

Tarkistus  11 

Gerard Batten 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0677/2017 

ALDE, PPE, S&D, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO-valiokunnan puheenjohtaja 

Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tilanne 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta – 8 a luetelmakohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 –  YK:n yleiskokouksen 

24. lokakuuta 1970 antama 

päätöslauselma 25/2625 ja erityisesti: 

a) periaate olla puuttumatta toisen valtion 

kansalliseen lainkäyttövaltaan 

Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan 

mukaisesti, b) kansojen yhtäläisten 

oikeuksien ja itsemääräämisoikeuden 

periaate, c) valtioiden täysivaltaisen tasa-

arvon periaate ja d) periaate, jonka 

mukaan valtioiden on täytettävä 

velvoitteensa vilpittömässä mielessä 

Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan 

mukaisesti; 

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677/2017/12 

Tarkistus  12 

Gerard Batten 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0677/2017 

ALDE, PPE, S&D, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO-valiokunnan puheenjohtaja 

Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tilanne 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta – 1 luetelmakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

– kolmas maa, jolla ei ole samoja 

velvollisuuksia kuin jäsenvaltiolla, ei voi 

nauttia samoista eduista kuin Euroopan 

unionin jäsenvaltio tai ETA:n jäsen;  

– kolmas maa, jolla ei ole samoja 

velvollisuuksia kuin jäsenvaltiolla, ei voi 

nauttia kaikista samoista eduista kuin 

Euroopan unionin jäsenvaltio tai ETA:n 

jäsen;  

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677/2017/13 

Tarkistus  13 

Gerard Batten 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0677/2017 

ALDE, PPE, S&D, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO-valiokunnan puheenjohtaja 

Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tilanne 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta – 3 luetelmakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

– EU:n päätöksenteon 

riippumattomuus; 

– Yhdistyneen kuningaskunnan ja 

EU:n päätöksenteon riippumattomuus; 

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677/2017/14 

Tarkistus  14 

Gerard Batten 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0677/2017 

ALDE, PPE, S&D, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO-valiokunnan puheenjohtaja 

Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tilanne 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta – 4 luetelmakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

– EU:n oikeusjärjestys ja unionin 

tuomioistuimen rooli turvataan; 

– EU:n oikeusjärjestys ja unionin 

tuomioistuimen rooli turvataan EU:n 

sisällä; 

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677/2017/15 

Tarkistus  15 

Gerard Batten 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0677/2017 

ALDE, PPE, S&D, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO-valiokunnan puheenjohtaja 

Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tilanne 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta – 8 b luetelmakohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – Yhdistyneen kuningaskunnan 

koskemattomuuden suojaaminen sen 

alueella, aluevesillä ja 

talousvyöhykkeellä; 

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677/2017/16 

Tarkistus  16 

Gerard Batten 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0677/2017 

ALDE, PPE, S&D, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO-valiokunnan puheenjohtaja 

Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tilanne 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta – 8 luetelmakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

– oikea tasapaino oikeuksien ja 

velvollisuuksien välillä, mukaan luettuina 

tasapuoliset rahoitusosuudet; 

– oikea tasapaino oikeuksien ja 

velvollisuuksien välillä, mukaan luettuina 

tasapuoliset rahoitusosuudet ja EU:n 

varojen tasapuolinen jakautuminen; 

Or. en 

 

 


