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12.3.2018 B8-0135/2 

Predlog spremembe  2 

Raymond Finch 

v imenu skupine EFDD 

 

Predlog resolucije B8-0135/2018 

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

Okvir prihodnjih odnosov med EU in ZK 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava C a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Ca. ker sta tako kampanja za ohranitev 

članstva kot kampanja za izstop v 

referendumu priznali, sprejeli in 

zagovarjali dejstvo, da glas za izstop iz 

Evropske unije pomeni izstop iz carinske 

unije in enotnega trga;  

Or. en 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

 

12.3.2018 B8-0135/3 

Predlog spremembe  3 

Raymond Finch 

v imenu skupine EFDD 

 

Predlog resolucije B8-0135/2018 

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

Okvir prihodnjih odnosov med EU in ZK 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  1a. vztraja, naj se Komisija nemudoma 

začne pogajati o nadaljnji prosti trgovini 

brez carin z Združenim kraljestvom 

vzporedno s pogajanji o izstopu; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/4 

Predlog spremembe  4 

Raymond Finch 

v imenu skupine EFDD 

 

Predlog resolucije B8-0135/2018 

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

Okvir prihodnjih odnosov med EU in ZK 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  3a. nasprotuje vsakemu poskusu 

Komisije, da bi uveljavila pristojnost 

Sodišča Evropske unije v Združenem 

kraljestvu v prehodnem obdobju ali 

pozneje, zlasti kar zadeva uporabo sodb, 

razglašenih po datumu izstopa; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/5 

Predlog spremembe  5 

Raymond Finch 

v imenu skupine EFDD 

 

Predlog resolucije B8-0135/2018 

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

Okvir prihodnjih odnosov med EU in ZK 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  3b. ponavlja, da Združeno kraljestvo 

nima pravno izvršljive obveznosti, da 

plača enkratno finančno poravnavo ali da 

še naprej plačuje za članstvo v večletnem 

finančnem okviru po izstopu, saj po tem 

datumu zanj ne bosta več veljali Pogodbi 

o ustanovitvi Evropske unije, razen če bo 

v sporazumu o izstopu dogovorjeno 

drugače;  

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/6 

Predlog spremembe  6 

Raymond Finch 

v imenu skupine EFDD 

 

Predlog resolucije B8-0135/2018 

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

Okvir prihodnjih odnosov med EU in ZK 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  7a. poziva Komisijo, naj v zvezi z 

načelom vzajemnega priznavanja nujno 

oceni uporabo sodbe v zadevi Cassis de 

Dijon, s čimer bi ustvarili dodatno, 

prilagodljivo vzporedno pot do resnično 

proste trgovine z zares minimalnimi 

tarifnimi in netarifnimi ovirami ali celo 

brez njih; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/7 

Predlog spremembe  7 

Raymond Finch 

v imenu skupine EFDD 

 

Predlog resolucije B8-0135/2018 

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

Okvir prihodnjih odnosov med EU in ZK 

Predlog resolucije 

Odstavek 16 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  16a. spodbuja EU-27, naj predlaga 

vzajemen pristop k prihodnjim odnosom 

med EU in Združenim kraljestvom na 

splošno in v zvezi z zavarovanjem, 

pozavarovanjem, finančnimi storitvami, 

proizvodnjo in zdravili, ki bo temeljil na 

vzajemnem priznavanju standardov in 

regulatorjev, podobnih tistim, ki so bili 

pred kratkim dogovorjeni v dvostranskem 

sporazumu med EU in ZDA o bonitetnih 

ukrepih v zvezi z zavarovanjem in 

pozavarovanjem; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/8 

Predlog spremembe  8 

Raymond Finch 

v imenu skupine EFDD 

 

Predlog resolucije B8-0135/2018 

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

Okvir prihodnjih odnosov med EU in ZK 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  20a. ugotavlja, da je Združeno 

kraljestvo v zgodovini pomembno 

prispevalo k miru, varnosti in blaginji na 

evropski celini in da k temu prispeva še 

naprej; priznava, da bo Združeno 

kraljestvo še naprej igralo pomembno 

vlogo v prihodnosti zunaj Evropske unije 

prek Nata in dvostranskih partnerstev;  

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/9 

Predlog spremembe  9 

Raymond Finch 

v imenu skupine EFDD 

 

Predlog resolucije B8-0135/2018 

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

Okvir prihodnjih odnosov med EU in ZK 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. poudarja, da se tako partnerstvo 

lahko vzpostavi na podlagi okvirnega 

sporazuma o sodelovanju, ki ureja vlogo 

tretjih držav, s čimer se omogoča 

sodelovanje Združenega kraljestva v 

civilnih in vojaških misijah EU (brez 

vodilne vloge za Združeno kraljestvo) ter 

dejavnostih, programih in projektih, 

izmenjavi obveščevalnih podatkov, 

usposabljanju in izmenjavi vojaškega 

osebja ter sodelovanju pri politiki 

oboroževanja, vključno s projekti, 

razvitimi v okviru stalnega strukturnega 

sodelovanja (PESCO); poudarja, da tako 

sodelovanje ne sme vplivati na ustrezna 

stališča, sklepe in zakonodajo EU, 

vključno v zvezi z javnimi naročili in 

prenosi na področju obrambe, in mora biti 

v skladu z njimi; poudarja, da je tako 

sodelovanje odvisno od popolnega 

spoštovanja mednarodnega prava na 

področju človekovih pravic in 

mednarodnega humanitarnega prava ter 

temeljnih pravic EU; 

22. zavrača podpis kakršnega koli 

okvirnega sporazuma o sodelovanju, ki 

pravno zavezuje Združeno kraljestvo k 

prihodnji zunanji ali obrambni politiki 
EU; izrecno zavrača kakršne koli 

morebitne prihodnje finančne prispevke 

ali sodelovanje v operacijah, pri katerih 

Združeno kraljestvo ne bi imelo splošnega 

nadzora nad političnim odločanjem, 

projektih v okviru stalnega strukturnega 

sodelovanja (PESCO) in bojnih skupinah 

EU; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/10 

Predlog spremembe  10 

Raymond Finch 

v imenu skupine EFDD 

 

Predlog resolucije B8-0135/2018 

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

Okvir prihodnjih odnosov med EU in ZK 

Predlog resolucije 

Odstavek 32 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  32a. obžaluje in zavrača predlog 

Evropskega sveta, da mora prihodnji 

prostotrgovinski sporazum z Združenim 

kraljestvom vključevati stalen dostop 

plovil EU do ribolovnih voda Združenega 

kraljestva; poziva EU-27, naj spoštuje 

mednarodno pravo (UNCLOS), kar 

zadeva izvajanje celotne izključne 

ekonomske cone 200 navtičnih milj od 

obale v Združenem kraljestvu po izstopu iz 

EU; 

Or. en 
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12.3.2018  B8-0135/11 

Predlog spremembe  11 

Raymond Finch 

v imenu skupine EFDD 

 

Predlog resolucije B8-0135/2018 

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

Okvir prihodnjih odnosov med EU in ZK 

Predlog resolucije 

Odstavek 51 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  51a. izraža resno zaskrbljenost, da bo 

vlado Združenega kraljestva v prehodnem 

obdobju zavezovala zakonodaja EU, ki jo 

sprejemajo institucije, v katerih vlada 

nima predstavnika; zato sprejema, da ima 

parlament Združenega kraljestva pravico, 

da v Združenem kraljestvu zavrne 

uporabo zakonodaje, ki jo v prehodnem 

obdobju ali po njem sprejme EU; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/12 

Predlog spremembe  12 

Raymond Finch 

v imenu skupine EFDD 

 

Predlog resolucije B8-0135/2018 

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

Okvir prihodnjih odnosov med EU in ZK 

Predlog resolucije 

Odstavek 52 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  52a. vztraja, da mora Komisija 

spoštovati izid referenduma v Združenem 

kraljestvu in ne sme ovirati tamkajšnje 

vlade, ki namerava spoštovati navodila, ki 

jih je dobila od javnosti na referendumu, 

da z datumom izstopa odpravi prosti 

pretok ljudi; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/13 

Predlog spremembe  13 

Raymond Finch 

v imenu skupine EFDD 

 

Predlog resolucije B8-0135/2018 

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

Okvir prihodnjih odnosov med EU in ZK 

Predlog resolucije 

Odstavek 55 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  55a. obžaluje, da je skušala Komisija 

razdeliti Združeno kraljestvo Velike 

Britanije in Severne Irske tako, da bi 

Severno Irsko trajno ohranila v carinski 

uniji po datumu izstopa;  

Or. en 

 

 


