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Τροπολογία  2 

Fabio Massimo Castaldo 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο σε συνέχεια της εκ μέρους του 

γνωστοποίησης ότι προτίθεται να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΣΤ 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου 

πρέπει να αναγκάσει την ΕΕ των 27 και τα 

θεσμικά όργανα της Ένωσης να 

αντιμετωπίσουν καλύτερα τις σημερινές 

προκλήσεις και να προβληματιστούν 

σχετικά με το μέλλον τους και τις 

προσπάθειές τους να καταστήσουν το 

ευρωπαϊκό εγχείρημα πιο αποτελεσματικό, 

πιο δημοκρατικό και πιο κοντινό στους 

πολίτες· υπενθυμίζει τον οδικό χάρτη της 

Μπρατισλάβας, τα ψηφίσματα του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το 

θέμα αυτό, το Λευκό Βιβλίο της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 

2017, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης, 

η Δήλωση της Ρώμης της 25ης Μαρτίου 

2017, και τις προτάσεις της Ομάδας 

υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους, 

της 17 Ιανουαρίου 2017, που μπορούν να 

χρησιμεύσουν ως βάση για αυτό τον 

προβληματισμό· 

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου 

πρέπει να αναγκάσει την ΕΕ των 27 και τα 

θεσμικά όργανα της Ένωσης να 

αντιμετωπίσουν καλύτερα τις σημερινές 

προκλήσεις και να προβληματιστούν 

σχετικά με το μέλλον τους και τις 

προσπάθειές τους να καταστήσουν το 

ευρωπαϊκό εγχείρημα πιο αποτελεσματικό, 

πιο δημοκρατικό και πιο κοντινό στους 

πολίτες· υπενθυμίζει τον οδικό χάρτη της 

Μπρατισλάβας, τα ψηφίσματα του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το 

θέμα αυτό, το Λευκό Βιβλίο της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 

2017, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης, 

η Δήλωση της Ρώμης της 25ης Μαρτίου 

2017, και τις προτάσεις της Ομάδας 

υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους, 

της 17 Ιανουαρίου 2017, που δεν 

αποτελούν κατάλληλη αφετηρία για αυτό 

τον προβληματισμό, δεδομένου ότι 

προτείνουν μηχανισμούς χωρίς να 

καταδικάζουν το πρότυπο της λιτότητας 

που κυριάρχησε τις τελευταίες δεκαετίες· 
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Τροπολογία  3 

Fabio Massimo Castaldo 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο σε συνέχεια της εκ μέρους του 

γνωστοποίησης ότι προτίθεται να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. ελπίζει ότι, υπό αυτές τις συνθήκες, 

η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο 

Βασίλειο θα θεσπίσουν μια μελλοντική 

σχέση δίκαιη, όσο το δυνατόν πλησιέστερα 

και ισορροπημένη ως προς τα δικαιώματα 

και τις υποχρεώσεις· εκφράζει τη λύπη του 

για την απόφαση της κυβέρνησης του 

Ηνωμένου Βασιλείου να μην συμμετάσχει 

στην εσωτερική αγορά, τον Ευρωπαϊκό 

Οικονομικό Χώρο ή την τελωνειακή 

ένωση· θεωρεί ότι ένα κράτος που 

αποχωρεί από την Ένωση δεν μπορεί να 

απολαύει παρόμοιων ευεργετημάτων με 

αυτά που απολαύει ένα κράτος μέλος της 

Ένωσης, και, ως εκ τούτου, ανακοινώνει 

ότι δεν θα παράσχει συγκατάθεση σε καμιά 

συμφωνία που θα αντέβαινε σε αυτή την 

αρχή· 

9. ελπίζει ότι, υπό αυτές τις συνθήκες, 

η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο 

Βασίλειο θα θεσπίσουν μια μελλοντική 

σχέση δίκαιη, όσο το δυνατόν πλησιέστερα 

και ισορροπημένη ως προς τα δικαιώματα 

και τις υποχρεώσεις· λαμβάνει υπό 

σημείωση την απόφαση της κυβέρνησης 

του Ηνωμένου Βασιλείου να μην 

συμμετάσχει στην εσωτερική αγορά, τον 

Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή την 

τελωνειακή ένωση· θεωρεί ότι ένα κράτος 

που αποχωρεί από την Ένωση δεν μπορεί 

να απολαύει παρόμοιων ευεργετημάτων με 

αυτά που απολαύει ένα κράτος μέλος της 

Ένωσης, και, ως εκ τούτου, ανακοινώνει 

ότι δεν θα παράσχει συγκατάθεση σε καμιά 

συμφωνία που θα αντέβαινε σε αυτή την 

αρχή· 
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Τροπολογία  4 

Fabio Massimo Castaldo 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο σε συνέχεια της εκ μέρους του 

γνωστοποίησης ότι προτίθεται να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. σημειώνει τις προτεινόμενες 

ρυθμίσεις για την οργάνωση των 

διαπραγματεύσεων που καθορίζονται στη 

δήλωση των αρχηγών κρατών και 

κυβερνήσεων των 27 κρατών μελών, 

καθώς και των Προέδρων του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, της 15 Δεκεμβρίου 2016· 

εκφράζει ικανοποίηση για τον ορισμό της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως 

διαπραγματευτή της Ένωσης και τον εκ 

μέρους της Επιτροπής διορισμό του Michel 

Barnier ως επικεφαλής των 

διαπραγματεύσεων· επισημαίνει ότι η 

πλήρης συμμετοχή του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση για να δώσει την έγκρισή του 

σε οποιαδήποτε συμφωνία συναφθεί 

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 

Ηνωμένου Βασιλείου· 

12. σημειώνει τις προτεινόμενες 

ρυθμίσεις για την οργάνωση των 

διαπραγματεύσεων που καθορίζονται στη 

δήλωση των αρχηγών κρατών και 

κυβερνήσεων των 27 κρατών μελών, 

καθώς και των Προέδρων του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, της 15 Δεκεμβρίου 2016· 

λαμβάνει υπό σημείωση τον ορισμό της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως 

διαπραγματευτή της Ένωσης και τον εκ 

μέρους της Επιτροπής διορισμό του Michel 

Barnier ως επικεφαλής των 

διαπραγματεύσεων· επισημαίνει ότι η 

πλήρης συμμετοχή του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση για να δώσει την έγκρισή του 

σε οποιαδήποτε συμφωνία συναφθεί 

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 

Ηνωμένου Βασιλείου· 
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