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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

27.6.2016 B8-0838/27 

Τροπολογία  27 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

σχετικά με την 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) το συντομότερο δυνατό· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

27.6.2016 B8-0838/28 

Τροπολογία  28 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

σχετικά με την 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 μέσω της οικοδόμησης μιας 

σφαιρικής στρατηγικής που θα επιδιώκει 

να υπερβεί την οικονομική κρίση και τις 

διευρυνόμενες ανισότητες, καθώς και να 

υλοποιήσει τις αναγκαίες αλλαγές στην 

δημοκρατική διακυβέρνηση των 

Ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων· 

επισημαίνει ότι απαιτείται ευρεία 

προσπάθεια προκειμένου να 

συμμετάσχουν οι πολίτες στην 

διαμόρφωση τούτης της επανεκκίνησης· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

27.6.2016 B8-0838/29 

Τροπολογία  29 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

σχετικά με την 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 των πολιτών του 

Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να γίνει 

σεβαστή με την ταχεία και συνεπή 

εφαρμογή της διαδικασίας αποχώρησης, 

λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την 

επιθυμία των λαών της Σκωτίας και της 

Βόρειας Ιρλανδίας να παραμείνουν στην 

ΕΕ· 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/30 

Τροπολογία  30 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

σχετικά με την 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· 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/31 

Τροπολογία  31 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

σχετικά με την απόφαση για αποχώρηση από την ΕΕ ως αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος 

του Ηνωμένου Βασιλείου 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. ζητεί από το Συμβούλιο να αναθέσει 

στην Επιτροπή τη διεξαγωγή της 

διαπραγμάτευσης δυνάμει του άρθρου 50 

ΣΕΕ 

9. ζητεί από το Συμβούλιο να αναθέσει 

στην Επιτροπή τη διεξαγωγή της 

διαπραγμάτευσης δυνάμει του άρθρου 50 

ΣΕΕ και να την θέσει υπό την εποπτεία 

των αρμόδιων επιτροπών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/32 

Τροπολογία  32 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

σχετικά με την απόφαση για αποχώρηση από την ΕΕ ως αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος 

του Ηνωμένου Βασιλείου 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. ζητεί έναν χάρτη πορείας για μια 

καλύτερη Ένωση, βασιζόμενο στην πλήρη 

αξιοποίηση της Συνθήκης της Λισαβόνας, 

ο οποίος να ολοκληρωθεί με μια 

αναθεώρηση της Συνθήκης· 

11. ζητεί έναν χάρτη πορείας για μια 

καλύτερη Ένωση, βασιζόμενο στην πλήρη 

αξιοποίηση της Συνθήκης της Λισαβόνας, 

ο οποίος να ολοκληρωθεί με μια 

αναθεώρηση της Συνθήκης· ζητεί να 

συσταθούν Συνελεύσεις Ευρωπαίων 

Πολιτών προκειμένου να εκπονηθεί ένα 

ισχυρό και μεστό Σύνταγμα για την ΕΕ 

μέσω μιας διαδικασίας ανοικτής, 

συμμετοχικής και χωρίς αποκλεισμούς· 

εκτιμά ότι το Συμβούλιο οφείλει να 

δεσμευτεί να υποβάλει τούτο το 

μελλοντικό Σύνταγμα σε ένα 

δημοψήφισμα που θα διεξαχθεί σε 

ολόκληρη την ΕΕ· εκτιμά ότι μία 

συντακτική διαδικασία είναι απαραίτητη 

προκειμένου να οικοδομηθεί ένα γνήσια 

δημοκρατικό θεσμικό πλαίσιο και μια 

μοιρασμένη ενσυναίσθηση του 

Ευρωπαϊκού πολιτικού χώρου· 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/33 

Τροπολογία  33 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

σχετικά με την 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· 

διαγράφεται 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/34 

Τροπολογία  34 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

σχετικά με την απόφαση για αποχώρηση από την ΕΕ ως αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος 

του Ηνωμένου Βασιλείου 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. καλεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής να 

αναδιανείμει άμεσα το χαρτοφυλάκιο του 

Επιτρόπου του Ηνωμένου Βασιλείου· 

14. λαμβάνει γνώση της παραίτησης του 

Επιτρόπου του Ηνωμένου Βασιλείου και 

αντιλαμβάνεται ότι το χαρτοφυλάκιο του 

θα αναδιανεμηθεί· 

Or. en 

 

 


