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27.6.2016 B8-0838/27 

Amendement  27 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

namens de Verts/ALE-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 artikel 50 

van het Verdrag betreffende de Europese 

Unie (VEU) zo spoedig mogelijk in 

werking te stellen; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/28 

Amendement  28 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

namens de Verts/ALE-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 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. benadrukt dat dit een kritiek moment 

voor de EU is: de belangen en 

verwachtingen van de burgers van de Unie 

moeten opnieuw centraal komen te staan in 

het debat en het Europese project moet nu 

opnieuw worden aangezwengeld; 

2. benadrukt dat dit een kritiek moment 

voor de EU is: de belangen en 

verwachtingen van de burgers van de Unie 

moeten opnieuw centraal komen te staan in 

het debat en het Europese project moet 

opnieuw worden aangezwengeld door 

middel van een globale strategie die 

gericht is op het overwinnen van 

economische crises en toenemende 

ongelijkheden alsook door de 

noodzakelijke veranderingen in het 

democratisch beheer van de Europese 

instellingen door te voeren; benadrukt dat 

uitgebreide inspanningen moeten worden 

geleverd opdat burgers kunnen 

deelnemen aan de formulering van deze 

aanzwengeling; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/29 

Amendement  29 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

namens de Verts/ALE-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 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. benadrukt dat de wil van de burgers van 

het Verenigd Koninkrijk moet worden 

geëerbiedigd via een snelle en coherente 

uitvoering van de terugtrekkingsprocedure; 

3. benadrukt dat de wil van de burgers van 

het Verenigd Koninkrijk moet worden 

geëerbiedigd via een snelle en coherente 

uitvoering van de terugtrekkingsprocedure, 

waarbij op gepaste wijze rekening moet 

worden gehouden met de geuite wens van 

de bevolking van Schotland en Noord-

Ierland om in de EU te blijven; 

Or. en 



 

AM\1099165NL.doc  PE585.268v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

27.6.2016 B8-0838/30 

Amendement  30 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

namens de Verts/ALE-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 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. waarschuwt dat, teneinde schadelijke 

onzekerheid voor iedereen te voorkomen 

en de integriteit van de Unie te 

beschermen, de in artikel 50 VEU bedoelde 

kennisgeving onverwijld dient plaats te 

vinden; verzoekt de minister-president van 

het VK derhalve kennis te geven van de 

uitkomst van het referendum aan de 

Europese Raad van 28-29 juni; merkt op 

dat met deze kennisgeving de 

terugtrekkingsprocedure in gang zal 

worden gezet; 

5. waarschuwt dat, teneinde schadelijke 

onzekerheid voor iedereen te voorkomen 

en de integriteit van de Unie te 

beschermen, de in artikel 50 VEU bedoelde 

kennisgeving zo snel mogelijk dient plaats 

te vinden; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/31 

Amendement  31 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

namens de Verts/ALE-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 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. roept de Raad op de Commissie aan te 

wijzen als onderhandelaar over artikel 50 

VEU; 

9. roept de Raad op de Commissie aan te 

wijzen als onderhandelaar over artikel 50 

VEU en haar onder het toezicht van de 

bevoegde commissies van het Europees 

Parlement te plaatsen; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/32 

Amendement  32 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

namens de Verts/ALE-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 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. dringt aan op een routekaart voor een 

betere Unie, die moet worden gebaseerd op 

een optimale benutting van het Verdrag 

van Lissabon en moet worden afgesloten 

met een verdragsherziening; 

11. dringt aan op een routekaart voor een 

betere Unie, die moet worden gebaseerd op 

een optimale benutting van het Verdrag 

van Lissabon en moet worden afgesloten 

met een verdragsherziening; vraagt 

Conventies van Europese burgers in te 

richten zodat door middel van een open, 

inclusief en participatief proces een sterke 

en beknopte grondwet voor de EU kan 

worden uitgewerkt; is van mening dat de 

Raad zich ertoe moet verbinden om deze 

toekomstige grondwet aan een 

referendum in de hele EU te 

onderwerpen; is van mening dat een 

grondwettelijk proces noodzakelijk is voor 

de opbouw van een echt democratisch 

institutioneel kader en voor een gedeeld 

ownership van de Europese politieke 

ruimte; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/33 

Amendement  33 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

namens de Verts/ALE-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 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. zal veranderingen doorvoeren in zijn 

interne organisatie om uitdrukking te 

geven aan de wens van de burgers van het 

Verenigd Koninkrijk zich terug te trekken 

uit de Europese Unie; 

Schrappen 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/34 

Amendement  34 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

namens de Verts/ALE-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 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. dringt er bij de voorzitter van de 

Commissie op aan de portefeuille van de 

commissaris uit het VK met onmiddellijke 

ingang aan iemand anders toe te wijzen; 

14. neemt kennis van het aftreden van de 

commissaris uit het VK en de toewijzing 

van zijn portefeuille aan een andere 

commissaris; 

Or. en 

 

 


