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Ändringsförslag  14 

Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Förenade kungarikets beslut att lämna EU som en följd av folkomröstningen 

Förslag till resolution 

Punkt 1 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet noterar att 

medborgarna i Förenade kungariket vill 

lämna EU. Parlamentet påpekar att folkets 

vilja måste respekteras helt och fullt genom 

att man omgående aktiverar artikel 50 i 

fördraget om Europeiska unionen (EU-

fördraget). 

1. Europaparlamentet noterar att 

medborgarna i Förenade kungariket vill 

lämna EU. Parlamentet påpekar att folkets 

vilja måste respekteras helt och fullt genom 

att man aktiverar artikel 50 i fördraget om 

Europeiska unionen (EU-fördraget). 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/15 

Ändringsförslag  15 

Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Förenade kungarikets beslut att lämna EU som en följd av folkomröstningen 

Förslag till resolution 

Punkt 1a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  1a. Europaparlamentet noterar och 

respekterar det faktum att folket i norra 

Irland och Skottland röstade för att 

stanna kvar i EU. Parlamentet anser att 

man bör hitta en lösning där norra Irland 

behåller sitt medlemskap i Europeiska 

unionen genom någon form av nödvändig 

överenskommelse. EU uppmanas att 

fortsätta att proaktivt stödja 

fredsprocessen i Irland och att se till att 

den fullföljs i varje förhandling om 

brittiskt utträde. 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/16 

Ändringsförslag  16 

Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Förenade kungarikets beslut att lämna EU som en följd av folkomröstningen 

Förslag till resolution 

Punkt 12a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  12a. Europaparlamentet framhåller att 

folkomröstningsresultatet och det brittiska 

folkets beslut tydligt visar att EU befinner 

sig i en djup kris, som är ett resultat av 

den nyliberala politiken, åtstramningarna 

och urholkningen av demokratin. Det är 

därför hög tid för EU att ta sig an folkets 

verkliga problem genom en 

genomgripande omläggning av politiken i 

syfte att infria folkets förväntningar. 

Or. en 

 

 


