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12.12.2017 B8-0677/4 

Predlog spremembe  4 

Gerard Batten 

v imenu skupine EFDD 

 

Predlog resolucije B8-0677/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, predsednica odbora AFCO 

Stanje pogajanj z Združenim kraljestvom 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 1 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  – ob upoštevanju Ustanovne listine 

OZN in resolucije generalne skupščine 

OZN št. 25/2625 z dne 24. oktobra 1970 o 

načelih mednarodnega prava, ki se 

nanašajo na prijateljske odnose in 

sodelovanje med državami v skladu z 

Ustanovno listino OZN, 

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677/5 

Predlog spremembe  5 

Gerard Batten 

v imenu skupine EFDD 

 

Predlog resolucije B8-0677/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, predsednica odbora AFCO 

Stanje pogajanj z Združenim kraljestvom 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava C 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

C. ker tri daleč najpomembnejša 

vprašanja ločitve zadevajo pravice 

državljanov EU, ki prebivajo v Združenem 

kraljestvu, in državljanov Združenega 

kraljestva, ki prebivajo v državah EU-27, 

meja med Irsko in Severno Irsko ter 

edinstvene in posebne okoliščine, s 

katerimi bo soočen otok Irska, in pa 

poravnava finančnih obveznosti 

Združenega kraljestva do EU; 

C. ker tri daleč najpomembnejša 

vprašanja ločitve zadevajo pravice 

državljanov EU, ki prebivajo v Združenem 

kraljestvu, in državljanov Združenega 

kraljestva, ki prebivajo v državah EU-27, 

meja med Irsko in Severno Irsko ter 

edinstvene in posebne okoliščine, s 

katerimi bo soočen otok Irska, in pa 

poravnava (morebitnih) finančnih 

obveznosti Združenega kraljestva do EU; 

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677/6 

Predlog spremembe  6 

Gerard Batten 

v imenu skupine EFDD 

 

Predlog resolucije B8-0677/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, predsednica odbora AFCO 

Stanje pogajanj z Združenim kraljestvom 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava G 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

G. ker je Združeno kraljestvo glede 

Irske in Severne Irske sprejelo potrebne 

zaveze, s katerimi je zagotovilo, da z 

uskladitvijo predpisov ne bo vzpostavljena 

strogo nadzorovana meja, vključno s: 

 

G. ker je Združeno kraljestvo glede 

Republike Irske in Severne Irske sprejelo 

potrebne zaveze, s katerimi je zagotovilo, 

da z uskladitvijo predpisov ne bo 

vzpostavljena strogo nadzorovana meja, 

vključno s: 

 

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677/7 

Predlog spremembe  7 

Gerard Batten 

v imenu skupine EFDD 

 

Predlog resolucije B8-0677/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, predsednica odbora AFCO 

Stanje pogajanj z Združenim kraljestvom 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava I 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

I. ker to ne pomeni, da so bila rešena 

vsa odprta vprašanja, niti ne nakazuje, 

kakšno bo stališče Parlamenta v postopku 

odobritve končnega sporazuma o izstopu; 

I. ker to ne pomeni, da so bila rešena 

vsa odprta vprašanja, zlasti glede prehodne 

ureditve in enakopravne razdelitve 

premoženja EU, niti ne nakazuje, kakšno 

bo stališče Parlamenta v postopku 

odobritve končnega sporazuma o izstopu; 

Or. en 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

 

12.12.2017 B8-0677/8 

Predlog spremembe  8 

Gerard Batten 

v imenu skupine EFDD 

 

Predlog resolucije B8-0677/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, predsednica odbora AFCO 

Stanje pogajanj z Združenim kraljestvom 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. poudarja pa, da še vedno niso 

rešena vsa vprašanja za urejen izstop 

Združenega kraljestva iz EU in da jih je 

treba rešiti, preden bo sporazum o izstopu 

dokončan, ter ugotavlja, da bo treba 

sporazum, ko bo dokončan, oblikovati v 

jasno in nedvoumno pravno besedilo; 

opozarja, da nerešena vprašanja zadevajo: 

– razširitev pravic državljanov na 

prihodnje partnerje; 

– zagotovitev, da bo upravni 

postopek nezahteven, ugotovitvene narave 

in brezplačen, da bodo v primeru 

izpodbijanja izjav dokazno breme nosili 

organi Združenega kraljestva ter možnost, 

da družine začnejo postopek z enim 

obrazcem; 

– zagotovitev, da bodo sodbe Sodišča 

Evropske unije v zvezi z razlago določb o 

pravicah državljanov zavezujoče ter da bo 

vzpostavljen neodvisen nacionalni organ 

(varuh človekovih pravic), ki bo 

obravnaval pritožbe državljanov; 

– zagotavljanje pravic do prostega 

gibanja po vsej EU za državljane 

Združenega kraljestva, ki trenutno 

prebivajo v eni od držav članic EU-27; 

– zagotovitev, da bodo zaveze v zvezi 

s Severno Irsko in Irsko v celoti izvršljive; 

3. poudarja pa, da še vedno niso 

rešena vsa vprašanja za urejen izstop 

Združenega kraljestva iz EU in da jih je 

treba rešiti, preden bo sporazum o izstopu 

dokončan, ter ugotavlja, da bo treba 

sporazum, ko bo dokončan, oblikovati v 

jasno in nedvoumno pravno besedilo; 

opozarja, da nerešena vprašanja zadevajo: 

– morebitno prehodno ureditev; 

– razširitev pravic državljanov na 

prihodnje partnerje; 

– zagotovitev, da bo upravni 

postopek nezahteven, ugotovitvene narave 

in brezplačen, da bodo v primeru 

izpodbijanja izjav dokazno breme nosili 

organi Združenega kraljestva ter možnost, 

da družine začnejo postopek z enim 

obrazcem; 

– zagotovitev, da bodo sodbe Sodišča 

Evropske unije v zvezi z razlago določb o 

pravicah državljanov zavezujoče ter da bo 

vzpostavljen neodvisen nacionalni organ 

(varuh človekovih pravic), ki bo 

obravnaval pritožbe državljanov; 

– zagotavljanje pravic do prostega 

gibanja po vsej EU za državljane 

Združenega kraljestva, ki trenutno 

prebivajo v eni od držav članic EU-27; 

– zagotovitev, da bodo zaveze v zvezi 
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Or. en 
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12.12.2017 B8-0677/9 

Predlog spremembe  9 

Gerard Batten 

v imenu skupine EFDD 

 

Predlog resolucije B8-0677/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, predsednica odbora AFCO 

Stanje pogajanj z Združenim kraljestvom 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  5a. ugotavlja, da je stališče vlade 

Združenega kraljestva načeloma jasno in 

preprosto, in sicer, da Združeno kraljestvo 

želi: 

– svobodni pretok kapitala, blaga in 

storitev (kar „prosta trgovina“ 

dejansko pomeni), 

– osvoboditev iz pristojnosti Sodišča 

Evropske unije, 

– svobodo sklepanja trgovinskih 

sporazumov s tretjimi državami, 

– svobodo nadzora svojih meja 

(vključno s teritorialnimi vodami 

in izključno ekonomsko cono), 

– odpravo prostega gibanja ljudi, ker 

to vključuje: i) dostop do javnih 

storitev, socialnih prejemkov in 

pravic iz delovnega razmerja 

(zaradi velikih težav, ki nastanejo z 

odobritvijo tega dostopa več sto 

milijonom ljudi iz držav z zelo 

različnim življenjskim 

standardom) in ii) vsiljevanje 

beguncev in iskalcev azila državam 

članicam, katerih prebivalci jih ne 

želijo;  

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677/10 

Predlog spremembe  10 

Gerard Batten 

v imenu skupine EFDD 

 

Predlog resolucije B8-0677/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, predsednica odbora AFCO 

Stanje pogajanj z Združenim kraljestvom 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. opozarja, da člen 50(2) PEU 

določa, da mora Unija pri pogajanjih o 

sporazumu o izstopu in njegovi sklenitvi 

upoštevati okvir za prihodnje odnose med 

EU in državo, ki jo zapušča; 

5. opozarja, da člen 50(2) PEU 

določa, da mora Unija pri pogajanjih o 

sporazumu o izstopu in njegovi sklenitvi 

upoštevati okvir za prihodnje odnose med 

EU in državo, ki jo zapušča, ter ne 

prepoveduje vključitve prehodne ureditve 

v ta sporazum; 

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677/11 

Predlog spremembe  11 

Gerard Batten 

v imenu skupine EFDD 

 

Predlog resolucije B8-0677/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, predsednica odbora AFCO 

Stanje pogajanj z Združenim kraljestvom 

Predlog resolucije 

Odstavek 8, alinea 8 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 –  resolucija generalne skupščine 

OZN št. 25/2625 z dne 24. oktobra 1970 in 

iz njene vsebine zlasti: a) načelo o 

dolžnosti nevmešavanja v zadeve, ki so v 

nacionalni pristojnosti posameznih držav, 

v skladu z Ustanovno listino OZN, b) 

načelo enakopravnosti in samoodločbe 

narodov, c) načelo suverene enakosti med 

državami in d) načelo, da države v dobri 

veri izpolnjujejo obveznosti, ki so jih 

prevzele z Ustanovno listino OZN; 

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677/12 

Predlog spremembe  12 

Gerard Batten 

v imenu skupine EFDD 

 

Predlog resolucije B8-0677/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, predsednica odbora AFCO 

Stanje pogajanj z Združenim kraljestvom 

Predlog resolucije 

Odstavek 8, alinea 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

– tretja država, ki ne izpolnjuje 

enakih obveznosti kot država članica, ne 

more imeti enakih ugodnosti kot država 

članica Evropske unije ali EGP;  

– tretja država, ki ne izpolnjuje 

enakih obveznosti kot država članica, ne 

more imeti vseh enakih ugodnosti kot 

država članica Evropske unije ali EGP;  

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677/13 

Predlog spremembe  13 

Gerard Batten 

v imenu skupine EFDD 

 

Predlog resolucije B8-0677/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, predsednica odbora AFCO 

Stanje pogajanj z Združenim kraljestvom 

Predlog resolucije 

Odstavek 8, alinea 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

– avtonomija odločanja EU; – avtonomija odločanja Združenega 

kraljestva in EU; 

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677/14 

Predlog spremembe  14 

Gerard Batten 

v imenu skupine EFDD 

 

Predlog resolucije B8-0677/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, predsednica odbora AFCO 

Stanje pogajanj z Združenim kraljestvom 

Predlog resolucije 

Odstavek 8, alinea 4 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

– varovanje pravnega reda EU ter 

vloge Sodišča Evropske unije; 

– varovanje pravnega reda EU ter 

vloge Sodišča Evropske unije v EU; 

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677/15 

Predlog spremembe  15 

Gerard Batten 

v imenu skupine EFDD 

 

Predlog resolucije B8-0677/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, predsednica odbora AFCO 

Stanje pogajanj z Združenim kraljestvom 

Predlog resolucije 

Odstavek 8, alinea 8 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 – varovanje ozemeljske 

nedotakljivosti Združenega kraljestva, 

njegovih teritorialnih voda in izključne 

ekonomske cone; 

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677/16 

Predlog spremembe  16 

Gerard Batten 

v imenu skupine EFDD 

 

Predlog resolucije B8-0677/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, predsednica odbora AFCO 

Stanje pogajanj z Združenim kraljestvom 

Predlog resolucije 

Odstavek 8, alinea 8 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

– pravo ravnovesje med pravicami in 

obveznostmi, vključno s sorazmernimi 

finančnimi prispevki; 

– pravo ravnovesje med pravicami in 

obveznostmi, vključno s sorazmernimi 

finančnimi prispevki in enakopravno 

razdelitvijo premoženja EU; 

Or. en 

 

 


