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Poprawka  2 

Fabio Massimo Castaldo 

w imieniu grupy EFDD 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

w sprawie negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem w związku ze złożoną przez nie 

notyfikacją o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej 

Wspólny projekt rezolucji 

Motyw P 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

P. mając na uwadze, że wystąpienie 

Zjednoczonego Królestwa powinno skłonić 

UE-27 i unijne instytucje do poszukiwania 

lepszych rozwiązań dla obecnych wyzwań 

oraz do refleksji nad ich przyszłością oraz 

ich staraniami, by uczynić projekt 

europejski bardziej skutecznym i 

demokratycznym oraz przybliżyć go 

obywatelom; przypomina plan z 

Bratysławy, a także rezolucje Parlamentu 

Europejskiego w tej sprawie, białą księgę 

Komisji Europejskiej z dnia 1 marca 2017 

r. w sprawie przyszłości Europy, deklarację 

rzymską z dnia 25 marca 2017 r. oraz 

wnioski Grupy Wysokiego Szczebla ds. 

Zasobów Własnych z dnia 17 stycznia 

2017 r., które mogą służyć za podstawę 

tych refleksji; 

P. mając na uwadze, że wystąpienie 

Zjednoczonego Królestwa powinno skłonić 

UE-27 i unijne instytucje do poszukiwania 

lepszych rozwiązań dla obecnych wyzwań 

oraz do refleksji nad ich przyszłością oraz 

ich staraniami, by uczynić projekt 

europejski bardziej skutecznym i 

demokratycznym oraz przybliżyć go 

obywatelom; przypomina plan z 

Bratysławy, a także rezolucje Parlamentu 

Europejskiego w tej sprawie, białą księgę 

Komisji Europejskiej z dnia 1 marca 

2017 r. w sprawie przyszłości Europy, 

deklarację rzymską z dnia 25 marca 2017 r. 

oraz wnioski Grupy Wysokiego Szczebla 

ds. Zasobów Własnych z dnia 17 stycznia 

2017 r., które nie stanowią odpowiedniego 

punktu wyjściowego do tych refleksji, 

ponieważ przewidują instrumenty 

niepotępiające założeń polityki 

oszczędnościowej dominującej w ostatnich 

dekadach; 
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Poprawka  3 

Fabio Massimo Castaldo 

w imieniu grupy EFDD 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

w sprawie negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem w związku ze złożoną przez nie 

notyfikacją o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

9. wyraża nadzieję, że w tych 

warunkach Unia Europejska i Zjednoczone 

Królestwo ustanowią przyszłe stosunki, 

które będą uczciwe, jak najściślejsze i 

wyważone pod względem praw i 

obowiązków; ubolewa nad decyzją rządu 

Zjednoczonego Królestwa, by nie 

uczestniczyć w rynku wewnętrznym, 

Europejskim Obszarze Gospodarczym ani 

unii celnej; uważa, że państwo występujące 

z Unii nie może korzystać z podobnych 

przywilejów co państwo członkowskie 

Unii Europejskiej, dlatego zapowiada, że 

nie wyrazi zgody na żadne porozumienie, 

które przeczyłoby tej zasadzie; 

9. wyraża nadzieję, że w tych 

warunkach Unia Europejska i Zjednoczone 

Królestwo ustanowią przyszłe stosunki, 

które będą uczciwe, jak najściślejsze i 

wyważone pod względem praw i 

obowiązków; przyjmuje do wiadomości 

decyzję rządu Zjednoczonego Królestwa, 

by nie uczestniczyć w rynku 

wewnętrznym, Europejskim Obszarze 

Gospodarczym ani unii celnej; uważa, że 

państwo występujące z Unii nie może 

korzystać z podobnych przywilejów co 

państwo członkowskie Unii Europejskiej, 

dlatego zapowiada, że nie wyrazi zgody na 

żadne porozumienie, które przeczyłoby tej 

zasadzie; 

Or. en 
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Poprawka  4 

Fabio Massimo Castaldo 

w imieniu grupy EFDD 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

w sprawie negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem w związku ze złożoną przez nie 

notyfikacją o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

12. zwraca uwagę na proponowane 

rozwiązania dotyczące organizacji 

negocjacji określone w oświadczeniu 

szefów państw i rządów 27 państw 

członkowskich oraz przewodniczącego 

Rady Europejskiej i przewodniczącego 

Komisji Europejskiej z dnia 15 grudnia 

2016 r.; z zadowoleniem przyjmuje 

wyznaczenie Komisji Europejskiej jako 

negocjatora z ramienia Unii oraz 

wyznaczenie przez Komisję Michela 

Barniera na głównego negocjatora; zwraca 

uwagę, że pełne zaangażowanie 

Parlamentu Europejskiego jest warunkiem 

koniecznym wyrażenia przez niego zgody 

na jakiekolwiek porozumienie osiągnięte 

między Unią Europejską a Zjednoczonym 

Królestwem; 

12. zwraca uwagę na proponowane 

rozwiązania dotyczące organizacji 

negocjacji określone w oświadczeniu 

szefów państw i rządów 27 państw 

członkowskich oraz przewodniczącego 

Rady Europejskiej i przewodniczącego 

Komisji Europejskiej z dnia 15 grudnia 

2016 r.; przyjmuje do wiadomości 

wyznaczenie Komisji Europejskiej jako 

negocjatora z ramienia Unii oraz 

wyznaczenie przez Komisję Michela 

Barniera na głównego negocjatora; zwraca 

uwagę, że pełne zaangażowanie 

Parlamentu Europejskiego jest warunkiem 

koniecznym wyrażenia przez niego zgody 

na jakiekolwiek porozumienie osiągnięte 

między Unią Europejską a Zjednoczonym 

Królestwem; 

Or. en 

 

 


