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27.6.2016 B8-0838/4 

Изменение  4 

Лоренцо Фонтана 

от името на групата ENF 

 

Предложение за резолюция B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Решение за напускане на ЕС в резултат на референдума в Обединеното кралство 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. изтъква, че това е критичен за ЕС 

момент: интересите и очакванията на 

гражданите на Съюза трябва да бъдат 

отново поставени в центъра на дебата; 

европейският проект трябва да бъде 

рестартиран сега; 

2. изтъква, че това е критичен за ЕС 

момент: интересите и очакванията на 

гражданите трябва да бъдат отново 

поставени в центъра на дебата, тъй 

като европейският проект е 

изключително голям неуспех; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/5 

Изменение  5 

Лоренцо Фонтана 

от името на групата ENF 

Предложение за резолюция B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Решение за напускане на ЕС в резултат на референдума в Обединеното кралство 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 

 

Предложение за резолюция Изменение 

4. изтъква, че преговорите по член 50 от 

ДЕС във връзка с оттеглянето на 

Обединеното кралство от ЕС трябва да 

започнат веднага след оповестяването 

на официална нотификация; 

4. изтъква, че преговорите по член 50 от 

ДЕС във връзка с оттеглянето на 

Обединеното кралство от ЕС трябва да 

започнат веднага след оповестяването 

на официална нотификация; 

подчертава, че Обединеното кралство 

има суверенно право да вземе решение 

за започване на процедура по 

оттегляне и че поради това 

институциите на ЕС не могат да 

предприемат каквито и да е 

едностранни действия преди 

официалното решение на 

Обединеното кралство, нито да 

принудят Обединеното кралство да 

започне процедурата по член 50 от 

ДЕС; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/6 

Изменение  6 

Лоренцо Фонтана 

от името на групата ENF 

Предложение за резолюция B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Решение за напускане на ЕС в резултат на референдума в Обединеното кралство 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. предупреждава, че с цел 

предотвратяването на вредната за 

всички несигурност и съхраняване на 

целостта на Съюза, посочената в член 

50 от ДЕС нотификация трябва да бъде 

осъществена незабавно; следователно 

моли министър-председателя на 

Обединеното кралство да 

нотифицира Европейския съвет на 

28-29 юни относно резултата от 

референдума; тази нотификация ще 

задейства процедурата по 

оттеглянето; 

5. предупреждава, че с цел 

предотвратяването на вредната за 

всички несигурност посочената в член 

50 от ДЕС нотификация трябва да бъде 

осъществена веднага след като 

Обединеното кралство има готовност 

да пристъпи към нея; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/7 

Изменение  7 

Лоренцо Фонтана 

от името на групата ENF 

Предложение за резолюция B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Решение за напускане на ЕС в резултат на референдума в Обединеното кралство 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 5a. отбелязва отделното заседание, 

проведено от „Клуба на шестте“ 

държави членки основателки; 

подчертава, че групи от държави 

членки не могат да действат 

едностранно от името на други 

държави членки; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/8 

Изменение  8 

Лоренцо Фонтана 

от името на групата ENF 

 

Предложение за резолюция B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Решение за напускане на ЕС в резултат на референдума в Обединеното кралство 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 

 

Предложение за резолюция Изменение 

9. приканва Съвета да възложи на 

Комисията провеждането на 

преговорите по член 50 от ДЕС; 

9. подчертава, че Комисията трябва 

просто да представи препоръки 

съгласно предвиденото в член 218, 

параграф 3 от Договора за 

функционирането на Европейския 

съюз (ДФЕС); 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/9 

Изменение  9 

Лоренцо Фонтана 

от името на групата ENF 

 

Предложение за резолюция B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Решение за напускане на ЕС в резултат на референдума в Обединеното кралство 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 

 

Предложение за резолюция Изменение 

13. ще задейства съответните промени 

във вътрешната си организация, така че 

да отрази волята на гражданите на 

Обединеното кралство за оттегляне от 

Европейския съюз; 

13. ще задейства съответните промени 

във вътрешната си организация, така че 

да отрази волята на гражданите на 

Обединеното кралство за оттегляне от 

Европейския съюз, което влиза в сила 

на датата на приключване на 

процедурата по оттегляне, 

предвидена в член 50 от ДЕС; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/10 

Изменение  10 

Лоренцо Фонтана 

от името на групата ENF 

 

Предложение за резолюция B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Решение за напускане на ЕС в резултат на референдума в Обединеното кралство 

Предложение за резолюция 

Параграф 14 

 

Предложение за резолюция Изменение 

14. призовава председателя на 

Комисията да преразпредели 

портфейла на члена на Комисията от 

страна на Обединеното кралство и 

решението да влезе незабавно в сила; 

14. призовава за оставката на 

председателя на Комисията Жан-Клод 

Юнкер поради  неговата 

некомпетентност, изказвания и 

враждебност към гражданите на 

Великобритания и други лица, които 

желаят да организират референдуми 

относно членството в ЕС; 

Or. en 

 

 


