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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

27.6.2016 B8-0838/17 

Τροπολογία  17 

Manfred Weber 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

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 μιας 

πλειοψηφίας 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) αφού την επικαλεστεί το Ηνωμένο 

Βασίλειο· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

27.6.2016 B8-0838/18 

Τροπολογία  18 

Manfred Weber 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

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 2 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. τονίζει ότι είναι μια κρίσιμη στιγμή για 

την ΕΕ: τα συμφέροντα και οι προσδοκίες 

των πολιτών της Ένωσης πρέπει να 

επανέλθουν στο επίκεντρο της συζήτησης· 

το ευρωπαϊκό εγχείρημα πρέπει να 

ξαναρχίσει τώρα· 

2. τονίζει ότι είναι μια κρίσιμη στιγμή για 

την ΕΕ: τα συμφέροντα και οι προσδοκίες 

των πολιτών της Ένωσης πρέπει να 

επανέλθουν στο επίκεντρο της συζήτησης· 

το ευρωπαϊκό εγχείρημα πρέπει να 

ξαναρχίσει τώρα και, όποτε κριθεί 

σκόπιμο, να τύχει μεταρρύθμισης· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

27.6.2016 B8-0838/19 

Τροπολογία  19 

Manfred Weber 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

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 3 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. τονίζει ότι η βούληση των πολιτών του 

Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να γίνει 

σεβαστή με την ταχεία και συνεπή 

εφαρμογή της διαδικασίας αποχώρησης· 

3. τονίζει ότι η βούληση μιας πλειοψηφίας 

των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου θα 

πρέπει να γίνει σεβαστή με την ταχεία και 

συνεπή εφαρμογή της διαδικασίας 

αποχώρησης· 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/20 

Τροπολογία  20 

Manfred Weber 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

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 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. προειδοποιεί ότι, για να αποφευχθεί η 

επιζήμια αβεβαιότητα για όλους και να 

προστατευτεί η ακεραιότητα της Ένωσης, 

η γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 50 

πρέπει να γίνει αμέσως· ζητεί, συνεπώς, 

από τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου 

Βασιλείου, να γνωστοποιήσει το 

αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στο 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 28-29 Ιουνίου· 

με την εν λόγω γνωστοποίηση θα κινηθεί η 

διαδικασία αποχώρησης· 

5. προειδοποιεί ότι, για να αποφευχθεί η 

επιζήμια αβεβαιότητα για όλους και να 

προστατευτεί η ακεραιότητα της Ένωσης, 

η γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 50 

πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό· 

αναμένει από τον Πρωθυπουργό του 

Ηνωμένου Βασιλείου να γνωστοποιήσει το 

αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στο 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 28-29 Ιουνίου· 

με την εν λόγω γνωστοποίηση θα κινηθεί η 

διαδικασία αποχώρησης· 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/21 

Τροπολογία  21 

Luděk Niedermayer 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

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 7 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  7α. επισημαίνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο 

θα απολαμβάνει τους καρπούς της 

συμμετοχής στην ΕΕ μέχρι να επιτευχθεί 

συμφωνία επί της μελλοντικής σχέσης ή 

μέχρι να παρέλθει το προβλεπόμενο 

χρονικό διάστημα για τις 

διαπραγματεύσεις· τονίζει ταυτόχρονα 

ότι το Ηνωμένο Βασίλειο οφείλει να τηρεί 

όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 

την συμμετοχή του μέχρι να έρθει η 

στιγμή της αποχώρησης· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

27.6.2016 B8-0838/22 

Τροπολογία  22 

Manfred Weber 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

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 8 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. υπενθυμίζει ότι δυνάμει των Συνθηκών 

απαιτείται έγκριση από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, και ότι το τελευταίο πρέπει 

να συμμετέχει πλήρως σε όλα τα στάδια 

των διαφόρων διαδικασιών για τη 

συμφωνία αποχώρησης και για 

οποιαδήποτε μελλοντική σχέση· 

8. υπενθυμίζει ότι δυνάμει των Συνθηκών 

απαιτείται έγκριση από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, και ότι το τελευταίο πρέπει, 

όταν κληθεί, να συμμετέχει πλήρως σε όλα 

τα στάδια των διαφόρων διαδικασιών για 

τη συμφωνία αποχώρησης και για 

οποιαδήποτε μελλοντική σχέση· 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/23 

Τροπολογία  23 

Luděk Niedermayer 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

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 9 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  9α. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο 

να υπερασπιστούν με αποφασιστικότητα 

τα συμφέροντα των λαών της ΕΕ και των 

27 κρατών μελών της (μετά την 

αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου) 

κατά τη διάρκεια των επικείμενων 

διαπραγματεύσεων με τις αρχές του 

Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με την 

μελλοντική σχέση με το Ηνωμένο 

Βασίλειο· 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/24 

Τροπολογία  24 

Manfred Weber 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

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 10 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. τονίζει ότι οι τρέχουσες προκλήσεις 

επιβάλλουν προβληματισμό σχετικά με το 

μέλλον της ΕΕ· η Ένωση χρειάζεται να 

μεταρρυθμιστεί και γίνει καλύτερη και 

δημοκρατικότερη· επισημαίνει ότι μπορεί 

μεν κάποια κράτη μέλη να επιλέξουν να 

ενσωματωθούν με πιο αργό ρυθμό ή σε 

μικρότερη έκταση, αλλά ο πυρήνας της ΕΕ 

πρέπει να ενισχυθεί και να αποφευχθούν 

λύσεις «κατά παραγγελία»· θεωρεί ότι η 

ανάγκη για προώθηση των κοινών μας 

αξιών, για εξασφάλιση σταθερότητας, 

κοινωνικής δικαιοσύνης, βιωσιμότητας, 

ανάπτυξης και απασχόλησης, για 

υπέρβαση της τρέχουσας οικονομικής και 

κοινωνικής αβεβαιότητας, για προστασία 

των πολιτών, και για αντιμετώπιση της 

πρόκλησης της μετανάστευσης επιβάλλει 

την ανάπτυξη και τον εκδημοκρατισμό, 

ιδίως της Οικονομικής και Νομισματικής 

Ένωσης και του Χώρου ελευθερίας, 

ασφάλειας και δικαιοσύνης, καθώς και την 

ενίσχυση της κοινής εξωτερικής πολιτικής 

και πολιτικής ασφάλειας· θεωρεί, συνεπώς, 

ότι οι μεταρρυθμίσεις πρέπει έχουν ως 

αποτέλεσμα μια Ένωση που προσφέρει 

στους πολίτες της αυτό που προσδοκούν· 

10. τονίζει ότι οι τρέχουσες προκλήσεις 

επιβάλλουν προβληματισμό σχετικά με το 

μέλλον της ΕΕ· η Ένωση χρειάζεται να 

μεταρρυθμιστεί και γίνει καλύτερη και 

δημοκρατικότερη· επισημαίνει ότι μπορεί 

μεν κάποια κράτη μέλη να επιλέξουν να 

ενσωματωθούν με πιο αργό ρυθμό ή σε 

μικρότερη έκταση, αλλά ο πυρήνας της ΕΕ 

πρέπει να ενισχυθεί και να αποφευχθούν 

λύσεις «κατά παραγγελία»· θεωρεί ότι η 

ανάγκη για προώθηση των κοινών μας 

αξιών, για εξασφάλιση σταθερότητας, 

κοινωνικής δικαιοσύνης, βιωσιμότητας, 

ανάπτυξης και απασχόλησης, για 

υπέρβαση της τρέχουσας οικονομικής και 

κοινωνικής αβεβαιότητας, για προστασία 

των πολιτών, και για αντιμετώπιση της 

πρόκλησης της μετανάστευσης επιβάλλει 

την σταθεροποίηση και την εδραίωση, 

ιδίως της Οικονομικής και Νομισματικής 

Ένωσης και του Χώρου ελευθερίας, 

ασφάλειας και δικαιοσύνης, καθώς και την 

ενίσχυση της κοινής εξωτερικής πολιτικής 

και πολιτικής ασφάλειας· θεωρεί, συνεπώς, 

ότι οι μεταρρυθμίσεις πρέπει έχουν ως 

αποτέλεσμα μια Ένωση που προσφέρει 

στους πολίτες της αυτό που προσδοκούν· 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/25 

Τροπολογία  25 

Manfred Weber 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

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 13 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. θα επιφέρει αλλαγές στην εσωτερική 

του οργάνωση προκειμένου αυτή να 

ανταποκρίνεται στη βούληση των πολιτών 

του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσουν 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση· 

13. θα επιφέρει αλλαγές στην εσωτερική 

του οργάνωση προκειμένου αυτή να 

ανταποκρίνεται στη βούληση μιας 

πλειοψηφίας των πολιτών του Ηνωμένου 

Βασιλείου να αποχωρήσουν από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση· 

Or. en 

 

 


