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Pozměňovací návrh  2 

Fabio Massimo Castaldo 

za skupinu EFDD 

 

Společný návrh usnesení 

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

o jednáních se Spojeným královstvím poté, co oznámilo svůj záměr vystoupit z Evropské unie 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění P 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

P. vzhledem k tomu, že vystoupení 

Spojeného království by mělo být pro státy 

EU-27 a orgány Unie podnětem k tomu, 

aby lépe řešily současné problémy a 

zamyslely se jak nad svou budoucností, tak 

i nad úsilím, které musejí vyvinout, aby byl 

evropský projekt efektivnější, 

demokratičtější a blíže občanům; 

připomíná Bratislavský plán, usnesení 

Evropského parlamentu k tomuto tématu, 

bílou knihu Evropské komise ze dne 1. 

března 2017 o budoucnosti Evropy, 

Římské prohlášení ze dne 25. března 2017 

a návrhy skupiny na vysoké úrovni pro 

vlastní zdroje ze dne 17. ledna 2017, které 

mohou sloužit jako výchozí bod těchto 

úvah; 

P. vzhledem k tomu, že vystoupení 

Spojeného království by mělo být pro státy 

EU-27 a orgány Unie podnětem k tomu, 

aby lépe řešily současné problémy a 

zamyslely se jak nad svou budoucností, tak 

i nad úsilím, které musejí vyvinout, aby byl 

evropský projekt efektivnější, 

demokratičtější a blíže občanům; 

připomíná Bratislavský plán, usnesení 

Evropského parlamentu k tomuto tématu, 

bílou knihu Evropské komise ze dne 1. 

března 2017 o budoucnosti Evropy, 

Římské prohlášení ze dne 25. března 2017 

a návrhy skupiny na vysoké úrovni pro 

vlastní zdroje ze dne 17. ledna 2017, které 

nepředstavují vhodný počáteční bod pro 

tyto úvahy, jelikož navrhují nástroje, aniž 

by odsoudily paradigma úsporných 

opatření, které v posledních desetiletích 

převládlo; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  3 

Fabio Massimo Castaldo 

za skupinu EFDD 

 

Společný návrh usnesení 

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

o jednáních se Spojeným královstvím poté, co oznámilo svůj záměr vystoupit z Evropské unie 

Společný návrh usnesení 

Bod 9 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. doufá, že za těchto podmínek se 

Evropská unie a Spojené království 

dohodnou na budoucím vztahu, který bude 

spravedlivý, co nejužší a vyvážený s 

ohledem na práva a povinnosti; vyjadřuje 

politování nad rozhodnutím vlády 

Spojeného království neúčastnit se 

vnitřního trhu, Evropského hospodářského 

prostor a celní unie; domnívá se, že stát, 

který vystupuje z Evropské unie, nemůže 

požívat podobných výhod jako členský stát 

EU, a oznamuje tudíž, že neudělí souhlas s 

žádnou dohodou, která by odporovala 

tomuto principu; 

9. doufá, že za těchto podmínek se 

Evropská unie a Spojené království 

dohodnou na budoucím vztahu, který bude 

spravedlivý, co nejužší a vyvážený s 

ohledem na práva a povinnosti; bere na 

vědomí rozhodnutí vlády Spojeného 

království neúčastnit se vnitřního trhu, 

Evropského hospodářského prostor a celní 

unie; domnívá se, že stát, který vystupuje z 

Evropské unie, nemůže požívat podobných 

výhod jako členský stát EU, a oznamuje 

tudíž, že neudělí souhlas s žádnou 

dohodou, která by odporovala tomuto 

principu; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  4 

Fabio Massimo Castaldo 

za skupinu EFDD 

 

Společný návrh usnesení 

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

o jednáních se Spojeným královstvím poté, co oznámilo svůj záměr vystoupit z Evropské unie 

Společný návrh usnesení 

Bod 12 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. bere na vědomí návrh opatření pro 

organizaci jednání, který dne 15. prosince 

2016 přijaly hlavy států a předsedové vlád 

27 členských států spolu s předsedou 

Evropské rady a předsedou Evropské 

komise; vítá, že vyjednáváním jménem 

Unie byla pověřena Evropská komise a že 

hlavním vyjednavačem byl jmenován 

Michel Barnier; poukazuje na to, že 

nezbytnou podmínkou pro to, aby 

Parlament udělil souhlas s dohodou mezi 

Evropskou unií a Spojeným královstvím, je 

jeho plné zapojení do tohoto procesu; 

12. bere na vědomí návrh opatření pro 

organizaci jednání, který dne 15. prosince 

2016 přijaly hlavy států a předsedové vlád 

27 členských států spolu s předsedou 

Evropské rady a předsedou Evropské 

komise; bere na vědomí, že vyjednáváním 

jménem Unie byla pověřena Evropská 

komise a že hlavním vyjednavačem byl 

jmenován Michel Barnier; poukazuje na to, 

že nezbytnou podmínkou pro to, aby 

Parlament udělil souhlas s dohodou mezi 

Evropskou unií a Spojeným královstvím, je 

jeho plné zapojení do tohoto procesu; 

Or. en 

 

 


