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12.3.2018 B8-0135/2 

Tarkistus  2 

Raymond Finch 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0135/2018 

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

EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevien suhteiden puitteet 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan C a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  C a. toteaa, että kansanäänestyksen 

yhteydessä sekä unioniin jäämistä että 

EU-eroa ajavissa kampanjoissa 

tunnustettiin, hyväksyttiin ja haluttiin, 

että äänestystulos Euroopan unionista 

eroamisen puolesta merkitsisi tulliliitosta 

ja sisämarkkinoilta lähtemistä;  

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/3 

Tarkistus  3 

Raymond Finch 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0135/2018 

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

EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevien suhteiden puitteet 

Päätöslauselmaesitys 

1 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  1 a. vaatii komissiota neuvottelemaan 

välittömästi tullittoman kaupan 

jatkamisesta Yhdistyneen 

kuningaskunnan kanssa samanaikaisesti 

käynnissä olevien eroneuvottelujen 

kanssa; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/4 

Tarkistus  4 

Raymond Finch 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0135/2018 

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

EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevien suhteiden puitteet 

Päätöslauselmaesitys 

3 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  3 a. torjuu kaikki komission yritykset 

pitää Euroopan unionin tuomioistuimen 

toimivalta voimassa Yhdistyneessä 

kuningaskunnassa mahdollisen 

siirtymäkauden aikana tai sen jälkeen, 

erityisesti mitä tulee eroamispäivän 

jälkeen annettujen tuomioiden 

soveltamiseen; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/5 

Tarkistus  5 

Raymond Finch 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0135/2018 

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

EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevien suhteiden puitteet 

Päätöslauselmaesitys 

3 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  3 b. muistuttaa, että jollei eron 

yhteydessä toisin sovita, Yhdistyneellä 

kuningaskunnalla ei ole oikeudellisesti 

täytäntöönpanokelpoista velvoitetta 

maksaa kertaluonteista rahallista 

korvausta eikä jatkaa monivuotiseen 

rahoituskehykseen liittyvien maksujen 

maksamista eron jälkeen, koska 

Euroopan unionin perustamissopimusten 

soveltaminen päättyy mainitusta päivästä 

alkaen;  

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/6 

Tarkistus  6 

Raymond Finch 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0135/2018 

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

EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevien suhteiden puitteet 

Päätöslauselmaesitys 

7 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  7 a. pyytää komissiota vastavuoroisen 

tunnustamisen periaatteen osalta 

arvioimaan kiireellisesti asiassa Cassis de 

Dijon annetun tuomion soveltamista, joka 

tarjoaisi joustavan ja täydentävän tavan 

edetä samanaikaisesti kohti todellista 

vapaakauppaa, jossa sekä tulleja että 

tullien ulkopuolisia esteitä on aidosti 

mahdollisimman vähän tai niitä ei 

välttämättä ole lainkaan; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/7 

Tarkistus  7 

Raymond Finch 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0135/2018 

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

EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevien suhteiden puitteet 

Päätöslauselmaesitys 

16 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  16 a. kannustaa EU27:ää ehdottamaan 

EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan 

tulevaan suhteeseen yleisesti ja 

nimenomaisesti vakuutus- ja 

jälleenvakuutustoimintaan, 

finanssipalveluihin, 

valmistusteollisuuteen ja lääketieteeseen 

sovellettavaa vastavuoroista 

lähestymistapaa, joka perustuu 

esimerkiksi vakuutus- ja 

jälleenvakuutustoiminnan vakautta 

koskevista toimenpiteistä tehdyssä EU:n 

ja Yhdysvaltojen kahdenvälisessä 

sopimuksessa äskettäin sovittujen 

standardien ja sääntelyviranomaisten 

vastavuoroiseen tunnustamiseen; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/8 

Tarkistus  8 

Raymond Finch 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0135/2018 

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

EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevien suhteiden puitteet 

Päätöslauselmaesitys 

20 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  20 a. panee merkille Yhdistyneen 

kuningaskunnan merkittävän 

myötävaikutuksen Euroopan rauhaan, 

turvallisuuteen ja vaurauteen niin 

menneisyydessä kuin nykyisin; toteaa, että 

Yhdistynyt kuningaskunta tulee Naton ja 

kahdenvälisten kumppanuuksien kautta 

edelleen olemaan merkittävässä asemassa 

tulevaisuudessa sen ollessa Euroopan 

unionin ulkopuolella;  

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/9 

Tarkistus  9 

Raymond Finch 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0135/2018 

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

EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevien suhteiden puitteet 

Päätöslauselmaesitys 

22 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

22. tähdentää, että tällainen 

kumppanuus voitaisiin luoda 
osallistumista koskevalla 

puitesopimuksella, jolla hallitaan 

kolmansien maiden asemaa, ja 

Yhdistyneellä kuningaskunnan olisi siten 

mahdollista osallistua EU:n siviili- ja 

sotilasoperaatioihin (joissa Yhdistynyt 

kuningaskunta ei olisi johtavassa 

asemassa), ohjelmiin ja hankkeisiin, 

tiedustelutietojen vaihtoon, 

sotilashenkilöstön koulutukseen ja 

vaihtoon sekä varustelupolitiikkaa 

koskevaan yhteistyöhön, mukaan lukien 

pysyvän rakenteellisen yhteistyön 

puitteissa kehitetyt hankkeet; korostaa, 

että tällainen osallistuminen ei saisi 

rajoittaa asiaa koskevien EU:n kantojen, 

päätösten ja lainsäädännön soveltamista, 

mukaan lukien puolustusalan hankinnat 

ja siirrot, ja sen olisi oltava 

yhdenmukaista niiden kanssa; toteaa, että 

tällaisen yhteistyön ehtona on 

kansainvälisen 

ihmisoikeuslainsäädännön ja 

kansainvälisen humanitaarisen oikeuden 

sekä EU:n perusoikeuksien 

täysimääräinen noudattaminen; 

22. ei hyväksy minkään sellaisen 

osallistumista koskevan puitesopimuksen 

allekirjoittamista, joka sitoo Yhdistyneen 

kuningaskunnan oikeudellisesti tulevaan 

EU:n ulko- tai puolustuspolitiikkaan; 

torjuu erityisesti kaikki mahdolliset 

tulevat rahoitusosuudet tai osallistumisen 

operaatioihin, joita koskevassa 

poliittisessa päätöksenteossa 

Yhdistyneellä kuningaskunnalla ei olisi 

minkäänlaista yleistä määräysvaltaa, sekä 

pysyvän rakenteellisen yhteistyön piiriin 

kuuluviin hankkeisiin ja EU:n 

taisteluosastoihin; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/10 

Tarkistus  10 

Raymond Finch 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0135/2018 

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

EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevien suhteiden puitteet 

Päätöslauselmaesitys 

32 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  32 a. pitää valitettavana eikä hyväksy 

Eurooppa-neuvoston ehdotusta, että 

Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa 

tehtävään tulevaan 

vapaakauppasopimukseen on 

sisällytettävä määräykset EU:n alusten 

pääsystä edelleen Yhdistyneen 

kuningaskunnan kalastusalueille; 

kehottaa EU27:ää kunnioittamaan 

kansainvälistä oikeutta (UNCLOS), kun 

Yhdistynyt kuningaskunta ottaa brexitin 

jälkeen käyttöön koko 

200 meripeninkulman päähän ulottuvan 

talousvyöhykkeensä; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/11 

Tarkistus  11 

Raymond Finch 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0135/2018 

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

EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevien suhteiden puitteet 

Päätöslauselmaesitys 

51 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  51 a. ilmaisee vakavan huolensa siitä, 

että Yhdistyneen kuningaskunnan 

hallitusta sitoo siirtymäkauden aikana 

EU:n lainsäädäntö, joka on hyväksytty 

toimielimissä, joissa sillä ei ole edustusta; 

katsoo siksi, että Yhdistyneen 

kuningaskunnan parlamentilla on oikeus 

hylätä siirtymäkauden aikana tai sen 

jälkeen hyväksytyn EU:n lainsäädännön 

soveltaminen Yhdistyneeseen 

kuningaskuntaan; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/12 

Tarkistus  12 

Raymond Finch 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0135/2018 

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

EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevien suhteiden puitteet 

Päätöslauselmaesitys 

52 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  52 a. korostaa, että komission on 

kunnioitettava Yhdistyneen 

kuningaskunnan kansanäänestyksen 

tulosta eikä se siis saa estää Yhdistyneen 

kuningaskunnan hallituksen aikeita 

lopettaa henkilöiden vapaa liikkuvuus 

eroamispäivänä kansalaisten sille 

kansanäänestyksessä antamien ohjeiden 

mukaisesti; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/13 

Tarkistus  13 

Raymond Finch 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0135/2018 

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

EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevien suhteiden puitteet 

Päätöslauselmaesitys 

55 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  55 a. pitää valitettavana komission 

pyrkimystä jakaa Ison-Britannian ja 

Pohjois-Irlannin yhdistynyt 

kuningaskunta pitämällä Pohjois-Irlanti 

pysyvästi tulliliitossa eroamispäivän 

jälkeen;  

Or. en 

 

 


