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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

27.6.2016 B8-0838/14 

Τροπολογία  14 

Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Απόφαση για αποχώρηση από την ΕΕ ως αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος του Ηνωμένου 

Βασιλείου 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. λαμβάνει υπόψη την επιθυμία των 

βρετανών πολιτών να αποχωρήσουν από 

την ΕΕ· επισημαίνει ότι η εκφρασμένη 

βούληση του λαού πρέπει να γίνει πλήρως 

και ανεπιφύλακτα σεβαστή, κατ’ αρχάς με 

την άμεση ενεργοποίηση του άρθρου 50 

της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(ΣΕΕ)· 

1. λαμβάνει υπόψη την επιθυμία των 

βρετανών πολιτών να αποχωρήσουν από 

την ΕΕ· επισημαίνει ότι η εκφρασμένη 

βούληση του λαού πρέπει να γίνει πλήρως 

και ανεπιφύλακτα σεβαστή, κατ’ αρχάς με 

την ενεργοποίηση του άρθρου 50 της 

Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(ΣΕΕ)· 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/15 

Τροπολογία  15 

Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Απόφαση για αποχώρηση από την ΕΕ ως αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος του Ηνωμένου 

Βασιλείου 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  1α. παρατηρεί και προτίθεται να σεβαστεί 

το γεγονός ότι οι λαοί του βορείου 

τμήματος της Ιρλανδίας και της Σκωτίας 

ψήφισαν υπέρ της παραμονής τους στην 

ΕΕ· φρονεί ότι πρέπει να εξευρεθεί λύση 

που θα επιτρέψει στο βόρειο τμήμα της 

Ιρλανδίας να διατηρήσει την ιδιότητα του 

μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 

οποιαδήποτε αναγκαία ρύθμιση· καλεί 

την ΕΕ να συνεχίσει να υποστηρίζει 

ενεργά την ειρηνευτική διαδικασία στην 

Ιρλανδία και να μεριμνά για την συνέχισή 

της στο πλαίσιο οποιωνδήποτε 

διαπραγματεύσεων σχετικά με την 

Βρετανική αποχώρηση·  

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/16 

Τροπολογία  16 

Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Απόφαση για αποχώρηση από την ΕΕ ως αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος του Ηνωμένου 

Βασιλείου 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  12α. τονίζει ότι το αποτέλεσμα του 

δημοψηφίσματος και η απόφαση του 

βρετανικού λαού καταδεικνύουν σαφώς 

ότι η ΕΕ διέρχεται βαθιά κρίση, ως 

αποτέλεσμα νεοφιλελεύθερων πολιτικών 

και πολιτικών λιτότητας, και της 

διάβρωσης της δημοκρατίας· θεωρεί, 

συνεπώς, ότι είναι καιρός η ΕΕ να 

αντιμετωπίσει τα πραγματικά 

προβλήματα του λαού μέσω μιας βαθιάς 

πολιτικής αλλαγής που να ανταποκρίνεται 

στις προσδοκίες του· 

Or. en 

 

 


