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12.12.2017 B8-0677/4 

Ändringsförslag  4 

Gerard Batten 

för EFDD-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0677/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, ordföranden för AFCO 

Läget i förhandlingarna med Förenade kungariket 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 1a (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  – med beaktande av Förenta 

nationernas stadga och FN:s 

generalförsamlings resolution 25/2625 av 

den 24 oktober 1970 om folkrättsliga 

principer rörande vänskapliga 

förbindelser och samarbete mellan stater i 

enlighet med Förenta nationernas stadga, 

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677/5 

Ändringsförslag  5 

Gerard Batten 

för EFDD-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0677/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, ordföranden för AFCO 

Läget i förhandlingarna med Förenade kungariket 

Förslag till resolution 

Skäl C 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

C. De tre utan varje jämförelse 

viktigaste separeringsfrågorna handlar om 

rättigheterna för unionsmedborgare som är 

bosatta i Förenade kungariket och brittiska 

medborgare bosatta i EU-27, samt om 

gränsen mellan Irland och Nordirland, de 

unika och speciella omständigheter som ön 

Irland är ställd inför, samt regleringen av 

Förenade kungarikets ekonomiska 

skyldigheter gentemot EU. 

C. De tre utan varje jämförelse 

viktigaste separeringsfrågorna handlar om 

rättigheterna för unionsmedborgare som är 

bosatta i Förenade kungariket och brittiska 

medborgare bosatta i EU-27, samt om 

gränsen mellan Irland och Nordirland, de 

unika och speciella omständigheter som ön 

Irland är ställd inför, samt regleringen av 

Förenade kungarikets ekonomiska 

skyldigheter gentemot EU (i den mån 

några dylika föreligger). 

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677/6 

Ändringsförslag  6 

Gerard Batten 

för EFDD-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0677/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, ordföranden för AFCO 

Läget i förhandlingarna med Förenade kungariket 

Förslag till resolution 

Skäl G 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

G. I fråga om Irland/Nordirland har 

Förenade kungariket ingått de åtaganden 

som behövs för att gränsen inte ska bli 

hårdare till följd av att regelverket 

anpassas. I detta ingår: 

 

G. I fråga om Republiken 

Irland/Nordirland har Förenade kungariket 

ingått de åtaganden som behövs för att 

gränsen inte ska bli hårdare till följd av att 

regelverket anpassas. I detta ingår: 

 

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677./7 

Ändringsförslag  7 

Gerard Batten 

för EFDD-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0677/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, ordföranden för AFCO 

Läget i förhandlingarna med Förenade kungariket 

Förslag till resolution 

Skäl I 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

I. Detta innebär inte att alla olösta 

frågor fått sin lösning, och ger inte heller 

någon fingervisning om vilken ståndpunkt 

Europaparlamentet kommer att inta vid 

förfarandet med godkännande av ett slutligt 

avtal om utträde. 

I. Detta innebär inte att alla olösta 

frågor fått sin lösning, framför allt inte när 

det gäller övergångsbestämmelserna och 

den rättvisa fördelningen av EU:s 

tillgångar, och ger inte heller någon 

fingervisning om vilken ståndpunkt 

Europaparlamentet kommer att inta vid 

förfarandet med godkännande av ett slutligt 

avtal om utträde. 

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677./8 

Ändringsförslag  8 

Gerard Batten 

för EFDD-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0677/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, ordföranden för AFCO 

Läget i förhandlingarna med Förenade kungariket 

Förslag till resolution 

Punkt 3 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet påpekar att det 

kvarstår olösta frågor om Förenade 

kungarikets utträde ur EU under ordnade 

former, och att dessa frågor måste lösas 

innan avtalet om utträde kan slutföras, samt 

konstaterar att avtalet om utträde, när det 

en gång slutförts, måste iklädas en klar och 

otvetydig juridisk språkdräkt. Parlamentet 

påpekar att dessa olösta frågor handlar om: 

– att utvidga de medborgerliga 

rättigheterna till att också gälla för 

kommande partner, 

– att se till att det administrativa 

förfarandet är enkelt, har karaktär av en 

förklaring och är avgiftsfritt, att 

bevisbördan kommer att åvila de brittiska 

myndigheterna om förklaringen ifrågasätts, 

och att familjer kan inleda förfarandet med 

hjälp av en enda blankett, 

– att Europeiska unionens domstols 

beslut blir bindande för tolkningen av 

bestämmelserna om medborgerliga 

rättigheter, liksom för vilken roll den 

framtida oberoende nationella myndigheten 

(ombudsmannen) ska ha, som inrättats för 

att reagera på klagomål från 

medborgarhåll, 

– att brittiska medborgare som i dag 

är bosatta i någon medlemsstat i EU-27 i 

framtiden garanteras rätten till fri rörlighet 

3. Europaparlamentet påpekar att det 

kvarstår olösta frågor om Förenade 

kungarikets utträde ur EU under ordnade 

former, och att dessa frågor måste lösas 

innan avtalet om utträde kan slutföras, samt 

konstaterar att avtalet om utträde, när det 

en gång slutförts, måste iklädas en klar och 

otvetydig juridisk språkdräkt. Parlamentet 

påpekar att dessa olösta frågor handlar om: 

– eventuella 

övergångsbestämmelser, 

– att utvidga de medborgerliga 

rättigheterna till att också gälla för 

kommande partner, 

– att se till att det administrativa 

förfarandet är enkelt, har karaktär av en 

förklaring och är avgiftsfritt, att 

bevisbördan kommer att åvila de brittiska 

myndigheterna om förklaringen ifrågasätts, 

och att familjer kan inleda förfarandet med 

hjälp av en enda blankett, 

– att Europeiska unionens domstols 

beslut blir bindande för tolkningen av 

bestämmelserna om medborgerliga 

rättigheter, liksom för vilken roll den 

framtida oberoende nationella myndigheten 

(ombudsmannen) ska ha, som inrättats för 

att reagera på klagomål från 

medborgarhåll, 

– att brittiska medborgare som i dag 
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inom hela EU, 

– att säkerställa att de åtaganden som 

ingåtts i fråga om Nordirland/Irland helt 

och fullt kan verkställas. 

är bosatta i någon medlemsstat i EU-27 i 

framtiden garanteras rätten till fri rörlighet 

inom hela EU, 

– att säkerställa att de åtaganden som 

ingåtts i fråga om Nordirland/Irland helt 

och fullt kan verkställas. 

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677./9 

Ändringsförslag  9 

Gerard Batten 

för EFDD-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0677/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, ordföranden för AFCO 

Läget i förhandlingarna med Förenade kungariket 

Förslag till resolution 

Punkt 5a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  5a. Europaparlamentet noterar att den 

brittiska regeringens ståndpunkt är både 

enkel och tydlig, nämligen att Förenade 

kungariket vill ha 

– fri rörlighet för kapital, varor och 

tjänster (vilket är vad som 

egentligen avses med begreppet 

”frihandel”), 

– frihet från Europeiska unionens 

domstol, 

– frihet att ingå handelsavtal med 

tredjeländer, 

– frihet att kontrollera landets 

gränser (inklusive dess 

territorialvatten och exklusiva 

ekonomiska zon), 

– ingen fri rörlighet för människor 

eftersom det innebär i) tillgång till 

offentliga tjänster, rätten till 

förmåner och rätten till 

anställning (eftersom stora 

problem uppstår om detta beviljas 

hundratals miljoner människor 

från länder med mycket olika 

levnadsstandard) och ii) att 

medlemsstater där folket inte vill 

ha flyktingar och asylsökande 

tvingas ta emot dem i vilket fall 

som helst. 
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Or. en 
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12.12.2017 B8-0677./10 

Ändringsförslag  10 

Gerard Batten 

för EFDD-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0677/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, ordföranden för AFCO 

Läget i förhandlingarna med Förenade kungariket 

Förslag till resolution 

Punkt 5 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet erinrar om att 

artikel 50.2 i EU-fördraget stadgar om 

ramen för EU:s framtida förbindelser med 

den utträdande medlemsstaten, och att 

dessa förbindelser ska beaktas av unionen i 

samband med förhandlingarna om och 

ingåendet av ett avtal om utträde. 

5. Europaparlamentet erinrar om att 

artikel 50.2 i EU-fördraget stadgar om 

ramen för EU:s framtida förbindelser med 

den utträdande medlemsstaten, och att 

dessa förbindelser ska beaktas av unionen i 

samband med förhandlingarna om och 

ingåendet av ett avtal om utträde, och att 

artikeln inte heller förbjuder att det tas 

med övergångsbestämmelser i avtalet. 

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677./11 

Ändringsförslag  11 

Gerard Batten 

för EFDD-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0677/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, ordföranden för AFCO 

Läget i förhandlingarna med Förenade kungariket 

Förslag till resolution 

Punkt 8 – strecksats 8a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 – FN:s generalförsamlings 

resolution 25/2625 av den 24 oktober 

1970, särskilt a) principen om icke-

inblandning i frågor som lyder under en 

stats inhemska rätt, i enlighet med 

FN:s stadga, b) principen om folkens lika 

rättigheter och självbestämmande, 

c) principen om staters suveräna 

likställdhet och d) principen om att stater 

med ärligt uppsåt ska fullgöra de 

skyldigheter de påtagit sig i enlighet med 

FN:s stadga, 

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677./12 

Ändringsförslag  12 

Gerard Batten 

för EFDD-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0677/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, ordföranden för AFCO 

Läget i förhandlingarna med Förenade kungariket 

Förslag till resolution 

Punkt 8 – strecksats 1 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

– att ett tredjeland som inte fullgör 

samma skyldigheter som en medlemsstat 

inte kan åtnjuta samma förmåner som en 

EU-medlemsstat eller en medlem av EES,  

– att ett tredjeland som inte fullgör 

samma skyldigheter som en medlemsstat 

inte kan åtnjuta helt och hållet samma 

förmåner som en EU-medlemsstat eller en 

medlem av EES,  

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677./13 

Ändringsförslag  13 

Gerard Batten 

för EFDD-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0677/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, ordföranden för AFCO 

Läget i förhandlingarna med Förenade kungariket 

Förslag till resolution 

Punkt 8 – strecksats 3 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

– att EU:s beslutsfattande ska vara 

självständigt, 

– att både Förenade kungarikets 

EU:s beslutsfattande ska vara självständigt, 

Or. en 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

 

12.12.2017 B8-0677./14 

Ändringsförslag  14 

Gerard Batten 

för EFDD-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0677/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, ordföranden för AFCO 

Läget i förhandlingarna med Förenade kungariket 

Förslag till resolution 

Punkt 8 – strecksats 4 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

– att det slås vakt om EU:s 

rättsordning och om dess domstols roll, 

– att det slås vakt om EU:s 

rättsordning och om dess domstols roll 

inom EU, 

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677./15 

Ändringsförslag  15 

Gerard Batten 

för EFDD-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0677/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, ordföranden för AFCO 

Läget i förhandlingarna med Förenade kungariket 

Förslag till resolution 

Punkt 8 – strecksats 8b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 – att det slås vakt om Förenade 

kungarikets territoriella integritet, dess 

territorialvatten och dess exklusiva 

ekonomiska zon,  

Or. en 
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12.12.2017 B8-0677./16 

Ändringsförslag  16 

Gerard Batten 

för EFDD-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0677/2017 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, ordföranden för AFCO 

Läget i förhandlingarna med Förenade kungariket 

Förslag till resolution 

Punkt 8 – strecksats 8 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

– att det råder en korrekt avvägning 

mellan rättigheter och skyldigheter, där det 

också ingår proportionerliga ekonomiska 

bidrag, 

– att det råder en korrekt avvägning 

mellan rättigheter och skyldigheter, där det 

också ingår proportionerliga ekonomiska 

bidrag och en rättvis fördelning av EU:s 

tillgångar, 

Or. en 

 

 


