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27.6.2016 B8-0838/27 

Ändringsförslag  27 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

för Verts/ALE-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) så 

snart som möjligt. 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/28 

Ändringsförslag  28 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

för Verts/ALE-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 2 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet framhåller att detta 

är en kritisk tidpunkt för EU. 

Unionsmedborgarnas intressen och 

förväntningar måste återigen ställas i 

förgrunden för debatten, och det 

europeiska projektet måste nu återlanseras. 

2. Europaparlamentet framhåller att detta 

är en kritisk tidpunkt för EU. 

Unionsmedborgarnas intressen och 

förväntningar måste återigen ställas i 

förgrunden för debatten, och det 

europeiska projektet måste återlanseras 

genom att man bygger upp en 

helhetsstrategi som syftar till att 

övervinna ekonomiska kriser och växande 

klyftor och genom att man tar itu med de 

ändringar som behövs av det 

demokratiska styret av EU-

institutionerna. Parlamentet understryker 

att omfattande insatser behövs för att göra 

det möjligt för medborgarna att delta i 

denna återlansering. 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/29 

Ändringsförslag  29 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

för Verts/ALE-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 3 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet framhåller att de 

brittiska medborgarnas vilja måste 

respekteras genom ett snabbt och 

konsekvent genomförande av 

utträdesförfarandet. 

3. Europaparlamentet framhåller att de 

brittiska medborgarnas vilja måste 

respekteras genom ett snabbt och 

konsekvent genomförande av 

utträdesförfarandet, med vederbörlig 

hänsyn till de uttryckta önskemålen från 

befolkningen i Skottland och Nordirland 

om att vara kvar i EU. 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/30 

Ändringsförslag  30 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

för Verts/ALE-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 5 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet anser att den 

anmälan om utträde som nämns i artikel 50 

i EU-fördraget måste göras omedelbart, så 

att man förhindrar skadlig osäkerhet för 

alla parter och skyddar unionens integritet. 

Förenade kungarikets premiärminister 

uppmanas därför att underrätta 

Europeiska rådet om 

folkomröstningsresultatet den 28–29 juni 

och därigenom utlöser 

utträdesförfarandet. 

5. Europaparlamentet anser att den 

anmälan om utträde som nämns i artikel 50 

i EU-fördraget måste göras så snart som 

möjligt, så att man förhindrar skadlig 

osäkerhet för alla parter och skyddar 

unionens integritet. 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/31 

Ändringsförslag  31 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

för Verts/ALE-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 9 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet uppmanar rådet att 

utse kommissionen till förhandlare när det 

gäller artikel 50 i EU-fördraget. 

9. Europaparlamentet uppmanar rådet att 

utse kommissionen till förhandlare när det 

gäller artikel 50 i EU-fördraget och att låta 

den vara underställd tillsyn av 

Europaparlamentets ansvariga utskott. 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/32 

Ändringsförslag  32 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

för Verts/ALE-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 11 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

11. Europaparlamentet efterlyser en 

färdplan för en bättre union, där alla 

bestämmelser i Lissabonfördraget utnyttjas 

fullt ut, och anser att det också behövs en 

fördragsöversyn. 

11. Europaparlamentet efterlyser en 

färdplan för en bättre union, där alla 

bestämmelser i Lissabonfördraget utnyttjas 

fullt ut, och anser att det också behövs en 

fördragsöversyn. Parlamentet efterlyser 

inrättandet av unionsmedborgarkonvent 

med syftet att utarbeta en stark och koncis 

konstitution för EU genom en öppen, 

inkluderande och deltagarinriktad 

process. Parlamentet anser att rådet bör 

utfästa sig att låta denna framtida 

konstitution bli föremål för en EU-

omfattande folkomröstning. En 

konstituerande process är nödvändig för 

att skapa en verkligt demokratiskt 

institutionell ram och för att få till stånd 

ett delat ansvar för det europeiska 

politiska området. 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/33 

Ändringsförslag  33 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

för Verts/ALE-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 13 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

13. Europaparlamentet kommer att 

genomföra ändringar av sin interna 

organisation för att avspegla de brittiska 

medborgarnas vilja att lämna Europeiska 

unionen. 

utgår 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/34 

Ändringsförslag  34 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

för Verts/ALE-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 14 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

14. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionens ordförande att med 

omedelbar verkan omfördela den portfölj 

som Förenade kungarikets 

kommissionsledamot blivit tilldelad. 

14. Europaparlamentet noterar att 

Förenade kungarikets 

kommissionsledamot har avgått och att 

hans portfölj har omfördelats. 

Or. en 

 

 


