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DA Forenet i mangfoldighed DA 

12.3.2018 B8-0135/2 

Ændringsforslag  2 

Raymond Finch 

for EFDD-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0135/2018 

EPP, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Rammerne for de fremtidige forbindelser mellem EU og Det Forenede Kongerige  

Forslag til beslutning 

Betragtning C a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Ca. der henviser til, at både 

kampagnen for at forblive i EU og 

kampagnen for at forlade EU i 

forbindelse med folkeafstemningen 

erkendte, accepterede og gik ind for, at en 

stemme for at forlade Den Europæiske 

Union indebar udtrædelse af toldunionen 

og det indre marked;  

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

12.3.2018 B8-0135/3 

Ændringsforslag  3 

Raymond Finch 

for EFDD-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0135/2018 

EPP, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Rammerne for de fremtidige forbindelser mellem EU og Det Forenede Kongerige 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  1a. insisterer på, at Kommissionen 

omgående skal forhandle om fortsat 

toldfri handel med Det Forenede 

Kongerige parallelt med de igangværende 

udtrædelsesforhandlinger; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/4 

Ændringsforslag  4 

Raymond Finch 

for EFDD-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0135/2018 

EPP, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Rammerne for de fremtidige forbindelser mellem EU og Det Forenede Kongerige 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  3a. afviser ethvert forsøg fra 

Kommissionens side på at gennemtvinge 

EU-Domstolens jurisdiktion i Det 

Forenede Kongerige i en eventuel 

overgangsperiode eller derefter, navnlig 

for så vidt angår anvendelsen af domme, 

der er afsagt efter udtrædelsesdatoen; 

Or. en 



 

AM\1148292DA.docx  PE616.080v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

12.3.2018 B8-0135/5 

Ændringsforslag  5 

Raymond Finch 

for EFDD-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0135/2018 

EPP, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Rammerne for de fremtidige forbindelser mellem EU og Det Forenede Kongerige 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  3b. gentager, at Det Forenede 

Kongerige – medmindre andet aftales som 

led i udtrædelsen – ikke er underlagt 

nogen juridisk eksigibel forpligtelse til at 

betale et enkeltstående finansielt 

afregningsbeløb eller til fortsat at yde 

medlemsbidrag til den flerårige 

finansielle ramme efter udtrædelsen, 

eftersom traktaterne om oprettelse af Den 

Europæiske Union vil ophøre med at 

gælde fra denne dato;  

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/6 

Ændringsforslag  6 

Raymond Finch 

for EFDD-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0135/2018 

EPP, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Rammerne for de fremtidige forbindelser mellem EU og Det Forenede Kongerige 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  7a. anmoder Kommissionen om i 

forbindelse med princippet om gensidig 

anerkendelse hurtigst muligt at vurdere 

anvendelsen af dommen i Cassis de 

Dijon-sagen, hvilket vil skabe en ekstra, 

fleksibel parallelvej til reel frihandel med 

et reelt minimum – eller endda fravær – 

af både told og ikke-toldmæssige 

hindringer; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/7 

Ændringsforslag  7 

Raymond Finch 

for EFDD-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0135/2018 

EPP, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Rammerne for de fremtidige forbindelser mellem EU og Det Forenede Kongerige 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  16a. opfordrer EU-27 til at foreslå en 

gensidig tilgang til de fremtidige 

forbindelser mellem EU og Det Forenede 

Kongerige i almindelighed og inden for 

forsikring, genforsikring, finansielle 

tjenester, produktion og lægemidler 

baseret på gensidig anerkendelse af 

standarder og reguleringsmyndigheder 

som dem i den nyligt vedtagne bilaterale 

aftale mellem EU og USA om 

tilsynsregler vedrørende forsikring og 

genforsikring; 

Or. en 



 

AM\1148292DA.docx  PE616.080v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

12.3.2018 B8-0135/8 

Ændringsforslag  8 

Raymond Finch 

for EFDD-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0135/2018 

EPP, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Rammerne for de fremtidige forbindelser mellem EU og Det Forenede Kongerige 

Forslag til beslutning 

Punkt 20 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  20a. bemærker Det Forenede 

Kongeriges væsentlige historiske og 

aktuelle bidrag til fred, sikkerhed og 

velstand på det europæiske kontinent; 

anerkender, at Det Forenede Kongerige 

fortsat vil spille en væsentlig rolle i 

fremtiden uden for Den Europæiske 

Union gennem NATO og gennem 

bilaterale partnerskaber;  

Or. en 



 

AM\1148292DA.docx  PE616.080v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

12.3.2018 B8-0135/9 

Ændringsforslag  9 

Raymond Finch 

for EFDD-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0135/2018 

EPP, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Rammerne for de fremtidige forbindelser mellem EU og Det Forenede Kongerige 

Forslag til beslutning 

Punkt 22 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

22. understreger, at et sådant 

partnerskab vil kunne etableres inden for 

rammeaftalen om deltagelse, som 

forvalter tredjelandes rolle, og som gør det 

muligt for Det Forenede Kongerige at 

deltage i EU's civile og militære missioner 

(uden ledende rolle for Det Forenede 

Kongeriges vedkommende) og operationer, 

programmer og projekter, udveksling af 

efterretninger, uddannelse og udveksling 

af militært personel og samarbejde om 

forsvarsmaterielpolitik, herunder 
projekter, der udvikles inden for rammerne 

af det permanente strukturerede 

samarbejde (PESCO); understreger, at en 

sådan deltagelse bør være med forbehold 

af og i overensstemmelse med EU's 

relevante holdninger, afgørelser og 

lovgivning, herunder om indkøb og 

overførsel på forsvarsområdet; bekræfter, 

at et sådant samarbejde er betinget af 

fuldstændig overholdelse af den 

internationale 

menneskerettighedslovgivning, den 

humanitære folkeret og EU's 

grundlæggende rettigheder; 

22. afviser undertegnelsen af en 

rammeaftale om deltagelse, som retligt 

binder Det Forenede Kongerige til EU's 

fremtidige udenrigs- eller forsvarspolitik; 

afviser især eventuelle fremtidige 

finansielle bidrag eller deltagelse i 

operationer, i forbindelse med hvilke Det 

Forenede Kongerige ikke har nogen 

overordnet kontrol med den politiske 

beslutningsproces, projekter inden for 

rammerne af det permanente strukturerede 

samarbejde (PESCO) og EU's 

kampgrupper; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/10 

Ændringsforslag  10 

Raymond Finch 

for EFDD-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0135/2018 

EPP, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Rammerne for de fremtidige forbindelser mellem EU og Det Forenede Kongerige 

Forslag til beslutning 

Punkt 32 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  32a. tager skarpt afstand fra og afviser 

Det Europæiske Råds forslag om, at en 

fremtidig frihandelsaftale med Det 

Forenede Kongerige skal omfatte fortsat 

adgang for EU-fartøjer til Det Forenede 

Kongeriges fiskerifarvande; opfordrer 

EU-27 til at respektere folkeretten 

(UNCLOS) for så vidt angår indførelsen 

af Det Forenede Kongeriges samlede 200 

sømil store eksklusive økonomiske zone 

efter brexit; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/11 

Ændringsforslag  11 

Raymond Finch 

for EFDD-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0135/2018 

EPP, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Rammerne for de fremtidige forbindelser mellem EU og Det Forenede Kongerige 

Forslag til beslutning 

Punkt 51 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  51a. udtrykker alvorlig bekymring over, 

at den britiske regering vil være bundet af 

EU-lovgivning vedtaget af institutioner, i 

hvilke det ikke er repræsenteret i 

overgangsperioden; accepterer derfor, at 

Det Forenede Kongeriges parlament har 

ret til at afvise, at lovgivning vedtaget af 

EU i overgangsperioden eller derefter skal 

finde anvendelse på Forenede Kongerige; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/12 

Ændringsforslag  12 

Raymond Finch 

for EFDD-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0135/2018 

EPP, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Rammerne for de fremtidige forbindelser mellem EU og Det Forenede Kongerige 

Forslag til beslutning 

Punkt 52 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  52a. insisterer på, at Kommissionen 

skal respektere resultatet af 

folkeafstemningen i Det Forenede 

Kongerige ved ikke at stille hindringer i 

vejen for den britiske regerings intention 

om at følge de instrukser, som den fik fra 

befolkningen ved folkeafstemningen om 

at bringe den frie bevægelighed for 

personer til ophør på udtrædelsesdatoen; 

Or. en 



 

AM\1148292DA.docx  PE616.080v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

12.3.2018 B8-0135/13 

Ændringsforslag  13 

Raymond Finch 

for EFDD-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0135/2018 

EPP, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Rammerne for de fremtidige forbindelser mellem EU og Det Forenede Kongerige 

Forslag til beslutning 

Punkt 55 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  55a. tager skarpt afstand fra 

Kommissionens forsøg på at splitte Det 

Forenede Kongerige Storbritannien og 

Nordirland ved at beholde sidstnævnte 

permanent i toldunionen efter 

udtrædelsesdatoen;  

Or. en 

 

 


