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12.3.2018 B8-0135/2 

Amendamentul  2 

Raymond Finch 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere de rezoluție B8-0135/2018 

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

Cadrul viitoarelor relații dintre UE și Regatul Unit 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ca (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Ca. întrucât atât campania „Remain”, 

cât și campania „Leave” pentru 

referendum au recunoscut și susținut că 

un vot în favoarea ieșirii din Uniunea 

Europeană va însemna părăsirea uniunii 

vamale și a pieței unice;  

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/3 

Amendamentul  3 

Raymond Finch 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere de rezoluție B8-0135/2018 

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

Cadrul viitoarelor relații dintre UE și Regatul Unit 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  1a. insistă că este necesar ca Comisia 

să negocieze imediat continuarea 

comerțului fără taxe vamale cu regatul 

Unit, în paralel cu negocierile de 

retragere în curs; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/4 

Amendamentul  4 

Raymond Finch 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere de rezoluție B8-0135/2018 

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

Cadrul viitoarelor relații dintre UE și Regatul Unit 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  3a. respinge orice încercare a 

Comisiei de a aplica Regatului Unit 

jurisdicția Curții de Justiție a Uniunii 

Europene în cursul unei eventuale 

perioade de tranziție sau ulterior, în 

special în ceea ce privește aplicarea 

hotărârilor pronunțate după data 

retragerii; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/5 

Amendamentul  5 

Raymond Finch 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere de rezoluție B8-0135/2018 

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

Cadrul viitoarelor relații dintre UE și Regatul Unit 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  3b. reiterează că, dacă nu s-a convenit 

altfel în cadrul retragerii, Regatul Unit nu 

are nicio obligație juridic executabilă de a 

plăti o regularizare financiară într-o 

tranșă unică sau de a continua 

contribuțiile în calitate de stat membru la 

CFM după retragere, ținând seama de 

faptul că tratatele de instituire a Uniunii 

Europene vor înceta să se mai aplice de la 

data respectivă;  

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/6 

Amendamentul  6 

Raymond Finch 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere de rezoluție B8-0135/2018 

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

Cadrul viitoarelor relații dintre UE și Regatul Unit 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  7a. solicită Comisiei, având în vedere 

principiul recunoașterii reciproce, să 

evalueze de urgență aplicarea hotărârii 

din cauza Cassis de Dijon, care ar crea o 

cale adițională paralelă și flexibilă pentru 

un comerț realmente liber, cu bariere 

tarifare și netarifare reale minime sau 

chiar inexistente; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/7 

Amendamentul  7 

Raymond Finch 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere de rezoluție B8-0135/2018 

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

Cadrul viitoarelor relații dintre UE și Regatul Unit 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  16a. încurajează UE-27 să propună o 

abordare de reciprocitate a relațiilor 

viitoare dintre UE și Regatul Unit în 

general, precum și în ceea ce privește 

asigurările, reasigurările, serviciile 

financiare, fabricația și medicamentele, 

bazată pe recunoașterea reciprocă a 

standardelor și a autorităților de 

reglementare, cum ar fi cele recent 

convenite în cadrul Acordului bilateral 

UE-SUA privind măsurile prudențiale 

referitoare la asigurare și reasigurare; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/8 

Amendamentul  8 

Raymond Finch 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere de rezoluție B8-0135/2018 

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

Cadrul viitoarelor relații dintre UE și Regatul Unit 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  20a. recunoaște contribuția 

semnificativă, trecută și prezentă, a 

Regatului Unit la pacea, securitatea și 

prosperitatea continentului european; 

recunoaște că regatul Unit va continua să 

aibă un rol major în afara Uniunii 

Europene, prin NATO și acordurile 

bilaterale;  

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/9 

Amendamentul  9 

Raymond Finch 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere de rezoluție B8-0135/2018 

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

Cadrul viitoarelor relații dintre UE și Regatul Unit 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. subliniază că un astfel de 

parteneriat ar putea fi instituit în temeiul 

Acordului-cadru de participare care 

administrează rolul țărilor terțe, făcând 

astfel posibilă participarea Regatului Unit 

la misiunile civile și militare ale UE (fără 

rol de lider pentru Regatul Unit) și 

operațiunile, programele și proiectele, 

schimbul de informații, formarea și 

schimbul de personal militar, precum și 

colaborarea în domeniul armamentului, 

inclusiv proiectele dezvoltate în cadrul 

cooperării structurate permanente 

(PESCO); subliniază că o astfel de 

participare nu ar trebui să aducă atingere 

pozițiilor, deciziilor și legislației europene 

pertinente ale UE și ar trebui să fie în 

concordanță cu acestea, inclusiv în ceea 

ce privește achizițiile publice și 

transferurile în domeniul apărării; afirmă 

că o astfel de cooperare este condiționată 

de respectarea deplină a drepturilor 

internaționale ale omului și a dreptului 

umanitar internațional și drepturile 

fundamentale ale UE; 

22. respinge semnarea oricărui Acord-

cadru de participare care să creeze o 

obligație juridică pentru regatul Unit de a 

urma politica externă și de apărare a UE; 

respinge cu precădere orice eventuale 

contribuții financiare sau participarea la 

operațiuni în care Regatul Unit nu are 

niciun control global asupra procesului 

decizional, la proiectele dezvoltate în 

cadrul cooperării structurate permanente 

(PESCO) și la grupurile tactice de luptă 

ale UE; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/10 

Amendamentul  10 

Raymond Finch 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere de rezoluție B8-0135/2018 

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

Cadrul viitoarelor relații dintre UE și Regatul Unit 

Propunere de rezoluție 

Punctul 32 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  32a. regretă și respinge sugestia 

Consiliului European că un viitor acord 

de liber schimb cu Regatul Unit trebuie să 

implice accesul continuu al navelor UE la 

apele de pescuit britanice; invită statele 

UE-27 să respecte dreptul internațional 

(UNCLOS) în ceea ce privește aplicarea 

după Brexit a zonei economice exclusive 

integrale a Regatului Unit de 200 mile 

marine; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/11 

Amendamentul  11 

Raymond Finch 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere de rezoluție B8-0135/2018 

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

Cadrul viitoarelor relații dintre UE și Regatul Unit 

Propunere de rezoluție 

Punctul 51 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  51a. își exprimă profunda îngrijorare 

cu privire la faptul că, în cursul perioadei 

de tranziție, guvernul britanic va avea 

obligații în temeiul legislației UE, 

adoptată de instituții în care nu este 

reprezentat; acceptă, prin urmare, că 

Parlamentul britanic are dreptul de a 

respinge aplicarea în Regatul Unit a 

legislației adoptate de UE în cursul 

perioadei de tranziție sau ulterior; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/12 

Amendamentul  12 

Raymond Finch 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere de rezoluție B8-0135/2018 

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

Cadrul viitoarelor relații dintre UE și Regatul Unit 

Propunere de rezoluție 

Punctul 52 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  52a. insistă asupra faptului că Comisia 

trebuie să respecte rezultatul 

referendumului din Regatul Unit și să nu 

pună obstacole în calea intenției 

guvernului britanic de a respecta 

instrucțiunile care i-au fost date de către 

populație prin referendum, de a pune 

capăt liberei circulații a persoanelor la 

data retragerii; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/13 

Amendamentul  13 

Raymond Finch 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere de rezoluție B8-0135/2018 

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

Cadrul viitoarelor relații dintre UE și Regatul Unit 

Propunere de rezoluție 

Punctul 55 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  55a. regretă încercarea Comisiei de a 

diviza Regatul Unit al Marii Britanii și 

Irlandei de Nord, prin menținerea în 

continuare a acesteia din urmă în 

uniunea vamală, după data retragerii;  

Or. en 

 

 


