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27.6.2016 B8-0838/14 

Amendement  14 

Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Besluit de EU te verlaten als gevolg van het referendum in het VK 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. neemt kennis van de wens van de 

burgers van het Verenigd Koninkrijk om 

de EU te verlaten; wijst erop dat de door de 

bevolking geuite wil volledig geëerbiedigd 

dient te worden, allereerst door de 

onmiddellijke inwerkingstelling van artikel 

50 van het Verdrag betreffende de 

Europese Unie (VEU); 

1. neemt kennis van de wens van de 

burgers van het Verenigd Koninkrijk om 

de EU te verlaten; wijst erop dat de door de 

bevolking geuite wil volledig geëerbiedigd 

dient te worden, allereerst door de 

inwerkingstelling van artikel 50 van het 

Verdrag betreffende de Europese Unie 

(VEU); 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/15 

Amendement  15 

Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Besluit de EU te verlaten als gevolg van het referendum in het VK 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  1 bis. merkt op dat de bevolking van 

Noord-Ierland en Schotland ervoor 

gestemd heeft om in de EU te blijven en 

eerbiedigt deze keuze; is van mening dat 

een overeenkomst moet worden bereikt 

waarbij Noord-Ierland zijn lidmaatschap 

van de Europese Unie behoudt door 

middel van welke regeling dan ook; roept 

de EU ertoe op het vredesproces in 

Ierland op proactieve wijze te blijven 

ondersteunen en te voorzien in de 

voortzetting ervan in alle 

onderhandelingen over de Britse 

terugtrekking; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/16 

Amendement  16 

Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Besluit de EU te verlaten als gevolg van het referendum in het VK 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  12 bis. benadrukt dat de uitkomst van het 

referendum en het besluit van het Britse 

volk duidelijk aantonen dat de EU een 

diepe crisis doormaakt, ten gevolge van 

neo-liberaal en bezuinigingsbeleid en de 

afbrokkeling van de democratie; is dan 

ook van mening dat het tijd is voor de EU 

om de daadwerkelijke problemen van de 

burgers onder ogen te zien en te bestrijden 

door middel van een ingrijpende 

beleidsverandering die aan de 

verwachtingen van de burgers moet 

voldoen; 

Or. en 

 

 


