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Amendamentul  2 

Fabio Massimo Castaldo 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

referitoare la negocierile cu Regatul Unit ca urmare a notificării intenției sale de a se retrage 

din Uniunea Europeană 

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul P 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

P. întrucât retragerea Regatului Unit 

ar trebui să oblige UE-27 și instituțiile 

Uniunii să reacționeze mai bine în fața 

provocărilor actuale și să reflecteze asupra 

viitorului lor și asupra eforturilor lor pentru 

a face ca proiectul european să fie mai 

eficient, mai democratic și mai aproape de 

cetățeni; reamintind că Foaia de parcurs de 

la Bratislava, rezoluțiile Parlamentului 

European referitoare la acest aspect, Cartea 

albă a Comisiei Europene din 1 martie 

2017 privind viitorul Europei, Declarația 

de la Roma din 25 martie 2017 și 

propunerile Grupului la nivel înalt privind 

resursele proprii din 17 ianuarie 2017 pot 

servi drept bază pentru acest proces de 

reflecție, 

P. întrucât retragerea Regatului Unit 

ar trebui să oblige UE-27 și instituțiile 

Uniunii să reacționeze mai bine în fața 

provocărilor actuale și să reflecteze asupra 

viitorului lor și asupra eforturilor lor pentru 

a face ca proiectul european să fie mai 

eficient, mai democratic și mai aproape de 

cetățeni; reamintind că Foaia de parcurs de 

la Bratislava, rezoluțiile Parlamentului 

European referitoare la acest aspect, Cartea 

albă a Comisiei Europene din 1 martie 

2017 privind viitorul Europei, Declarația 

de la Roma din 25 martie 2017 și 

propunerile Grupului la nivel înalt privind 

resursele proprii din 17 ianuarie 2017 nu 

reprezintă un punct de plecare adecvat 
pentru acest proces de reflecție, deoarece 

propun instrumente fără să condamne 

paradigma austerității care a predominat 

în ultimele decenii; 

Or. en 
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Amendamentul  3 

Fabio Massimo Castaldo 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

referitoare la negocierile cu Regatul Unit ca urmare a notificării intenției sale de a se retrage 

din Uniunea Europeană 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 9 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

9. își exprimă speranța că, în aceste 

condiții, Uniunea Europeană și Regatul 

Unit vor stabili o relație viitoare echitabilă, 

cât mai apropiată și echilibrată în ceea ce 

privește drepturile și obligațiile; regretă 

decizia guvernului Regatului Unit de a nu 

participa la piața internă, la Spațiul 

Economic European sau la uniunea 

vamală; consideră că un stat care se retrage 

din Uniune nu poate beneficia de aceleași 

avantaje ca un stat membru al Uniunii 

Europene și, prin urmare, declară că nu va 

fi de acord cu niciun acord care ar 

contrazice acest lucru; 

9. își exprimă speranța că, în aceste 

condiții, Uniunea Europeană și Regatul 

Unit vor stabili o relație viitoare echitabilă, 

cât mai apropiată și echilibrată în ceea ce 

privește drepturile și obligațiile; ia act de 

decizia guvernului Regatului Unit de a nu 

participa la piața internă, la Spațiul 

Economic European sau la uniunea 

vamală; consideră că un stat care se retrage 

din Uniune nu poate beneficia de aceleași 

avantaje ca un stat membru al Uniunii 

Europene și, prin urmare, declară că nu va 

fi de acord cu niciun acord care ar 

contrazice acest lucru; 

Or. en 
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Amendamentul  4 

Fabio Massimo Castaldo 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

referitoare la negocierile cu Regatul Unit ca urmare a notificării intenției sale de a se retrage 

din Uniunea Europeană 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 12 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

12. ia act de modalitățile propuse 

pentru organizarea negocierilor conținute 

în declarația șefilor de stat sau de guvern ai 

celor 27 de state membre și a președinților 

Consiliului European și Comisiei Europene 

din 15 decembrie 2016; salută cu 

satisfacție desemnarea Comisiei Europene 

ca negociator din partea Uniunii, precum și 

numirea de către Comisie a lui Michel 

Barnier în calitate de negociator-șef; 

subliniază că implicarea deplină a 

Parlamentului European este o condiție 

prealabilă necesară pentru ca Parlamentul 

să aprobe orice acord la care se va ajunge 

între Uniunea Europeană și Regatul Unit; 

12. ia act de modalitățile propuse 

pentru organizarea negocierilor conținute 

în declarația șefilor de stat sau de guvern ai 

celor 27 de state membre și a președinților 

Consiliului European și Comisiei Europene 

din 15 decembrie 2016; ia act de 

desemnarea Comisiei Europene ca 

negociator din partea Uniunii, precum și de 

numirea de către Comisie a lui Michel 

Barnier în calitate de negociator-șef; 

subliniază că implicarea deplină a 

Parlamentului European este o condiție 

prealabilă necesară pentru ca Parlamentul 

să aprobe orice acord la care se va ajunge 

între Uniunea Europeană și Regatul Unit; 

Or. en 

 

 


