
 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

12.3.2018 B8-0135/2 

Ändringsförslag  2 

Raymond Finch 

för EFDD-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0135/2018 

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

De framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket 

Förslag till resolution 

Skäl Ca (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Ca. Europaparlamentet betonar att det 

i samband med kampanjerna för både att 

stanna kvar i EU och för att lämna EU 

erkändes, godtogs och förespråkades att 

ett utträde ur Europeiska unionen också 

skulle medföra ett utträde ur tullunionen 

och från den inre marknaden.  

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/3 

Ändringsförslag  3 

Raymond Finch 

för EFDD-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0135/2018 

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

De framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket 

Förslag till resolution 

Punkt 1a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  1a. Europaparlamentet håller fast vid 

att kommissionen omedelbart måste 

förhandla om en fortsatt tullfrihet med 

Förenade kungariket, jämsides med de 

utträdesförhandlingar som pågår. 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/4 

Ändringsförslag  4 

Raymond Finch 

för EFDD-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0135/2018 

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

De framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket 

Förslag till resolution 

Punkt 3a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  3a. Europaparlamentet tillbakavisar 

varje försök från kommissionens sida att, 

antingen under övergångsperioden eller 

efter den, genomdriva Europeiska 

unionens domstols behörighet i Förenade 

kungariket, särskilt när det gäller 

tillämpningen av domar som avkunnats 

efter utträdesdagen. 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/5 

Ändringsförslag  5 

Raymond Finch 

för EFDD-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0135/2018 

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

De framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket 

Förslag till resolution 

Punkt 3b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  3b. Europaparlamentet upprepar att, 

såvida inte annat beslutats som en del av 

utträdesavtalet, Förenade kungariket efter 

utträdet inte har någon rättsligt bindande 

skyldighet, vare sig att betala för en 

samlad ekonomisk uppgörelse eller att 

fortsätta betala in medlemsavgifter till den 

fleråriga budgetramen, i och med att 

fördragen om upprättandet av Europeiska 

unionen inte längre komma att gälla för 

landet efter den dagen.  

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/6 

Ändringsförslag  6 

Raymond Finch 

för EFDD-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0135/2018 

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

De framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket 

Förslag till resolution 

Punkt 7a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  7a. Europaparlamentet ber 

kommissionen att, med tanke på principen 

om ömsesidigt erkännande, i brådskande 

ordning se efter hur domen i Cassis de 

Dijon-målet tillämpats, så att vi får en 

ytterligare flexibel ordning, som löper 

jämsides med verklig frihandel och 

präglas av att både tullar och icke-

tariffära hinder nedbringats till ett 

sannskyldigt minimum eller rentav 

avskaffats. 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/7 

Ändringsförslag  7 

Raymond Finch 

för EFDD-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0135/2018 

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

De framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket 

Förslag till resolution 

Punkt 16a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  16a. Europaparlamentet uppmuntrar 

EU-27 till att låta ömsesidighet råda i 

framtidens förbindelser mellan EU och 

Förenade kungariket, både i allmänhet 

och i fråga om försäkringar, 

återförsäkringar, finansiella tjänster, 

industri och läkemedel, utgående från 

ömsesidigt erkännande av standarder och 

tillsynsmyndigheter, av det slag som det 

nyligen överenskommits om i det 

bilaterala avtalet mellan EU och Förenta 

staterna om tillsynsregler för försäkring 

och återförsäkring. 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/8 

Ändringsförslag  8 

Raymond Finch 

för EFDD-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0135/2018 

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

De framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket 

Förslag till resolution 

Punkt 20a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  20a. Europaparlamentet noterar 

Förenade kungarikets betydande 

historiska och nuvarande bidrag till fred, 

säkerhet och välstånd i Europa. 

Parlamentet konstaterar att Förenade 

kungariket kommer att fortsätta att spela 

en viktig roll i framtiden utanför 

Europeiska unionen, genom Nato och 

genom bilaterala partnerskap.  

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/9 

Ändringsförslag  9 

Raymond Finch 

för EFDD-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0135/2018 

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

De framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket 

Förslag till resolution 

Punkt 22 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

22. Europaparlamentet betonar att ett 

sådant partnerskap kan fastställas enligt 

det ramavtal som hanterar tredjeländers 

roll, vilket på så sätt gör det möjligt för 

Förenade kungariket att delta i EU:s civila 

och militära uppdrag (utan någon 

ledande roll för landet) och i 

verksamheter, program, projekt och 

utbyte av underrättelseinformation, och i 

utbildning och utbyte av militär personal 

samt i samarbete om 

försvarsmaterielpolitik, inbegripet i 

projekt som utvecklas inom ramen för det 

permanenta strukturerade samarbetet på 

försvarsområdet (Pesco). Parlamentet 

understryker att ett sådant deltagande bör 

ske utan att det påverkar tillämpningen 

av, och i överensstämmelse med, EU:s 

relevanta ståndpunkter, beslut och 

lagstiftning, bland annat om upphandling 

och överföringar på försvarsområdet. 

Parlamentet bekräftar att villkoret för ett 

sådant samarbete är full 

överensstämmelse med internationell 

människorättslagstiftning och 

internationell humanitär rätt samt EU:s 

grundläggande rättigheter. 

22. Europaparlamentet avvisar 

undertecknande av ett ramavtal som 

hanterar tredjeländers roll som rättsligt 

binder Förenade kungariket till EU:s 

framtida utrikes- och försvarspolitik. 

Parlamentet avvisar bestämt alla 

eventuella framtida finansiella bidrag 

eller deltaganden i insatser för vilka 

Förenade kungariket inte skulle ha någon 

övergripande kontroll över den politiska 

beslutsprocessen, det permanenta 

strukturerade samarbetet på 

försvarsområdet (Pesco) och EU:s 

stridsgrupper. 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/10 

Ändringsförslag  10 

Raymond Finch 

för EFDD-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0135/2018 

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

De framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket 

Förslag till resolution 

Punkt 32a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  32a. Europaparlamentet beklagar och 

avvisar de förslag som Europeiska rådet 

har lagt fram om att ett framtida 

frihandelsavtal med Förenade kungariket 

måste omfatta fortsatt tillträde för EU:s 

fartyg till Förenade kungarikets 

fiskevatten. Parlamentet uppmanar EU-

27 att respektera folkrätten (Unclos) i 

frågor som berör tillämpningen efter 

Brexit av Förenade kungarikets hela 

exklusiva ekonomiska zon på 200 sjömil. 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/11 

Ändringsförslag  11 

Raymond Finch 

för EFDD-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0135/2018 

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

De framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket 

Förslag till resolution 

Punkt 51a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  51a. Europaparlamentet uttrycker 

allvarlig oro över att Förenade 

kungarikets regering under 

övergångsperioden kommer att vara 

bunden av EU:s lagstiftning, som antagits 

av institutioner där den inte har någon 

representation. Parlamentet godtar därför 

att det brittiska parlamentet har rätt att 

kräva att unionslagstiftning som antagits 

under övergångsperioden eller efter den 

inte ska gälla för Förenade kungariket, 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/12 

Ändringsförslag  12 

Raymond Finch 

för EFDD-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0135/2018 

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

De framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket 

Förslag till resolution 

Punkt 52a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  52a. Europaparlamentet håller fast vid 

att kommissionen måste respektera det 

brittiska folkomröstningsresultatet genom 

att inte lägga hinder i vägen för Förenade 

kungarikets avsikt att följa de 

instruktioner som landet fått av sitt folk 

vid folkomröstningen och som handlar 

om att fri rörlighet för personer ska 

upphöra från och med utträdesdagen. 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/13 

Ändringsförslag  13 

Raymond Finch 

för EFDD-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0135/2018 

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

De framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket 

Förslag till resolution 

Punkt 55a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  55a. Europaparlamentet beklagar djupt 

kommissionens försök att splittra 

Förenade kungariket Storbritannien och 

Nordirland genom att hålla Nordirland 

permanent kvar i tullunionen efter 

utträdesdagen.  

Or. en 

 

 


