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 27.6.2016 B8-0838/4 

Pozměňovací návrh  4 

Lorenzo Fontana  

za skupinu ENF 

 

Návrh usnesení B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE  

o rozhodnutí Spojeného království vystoupit z EU, které je výsledkem referenda 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. zdůrazňuje, že z hlediska Evropské unie 

se jedná o zlomový okamžik: do centra 

diskuse se musí opět dostat zájmy 

a očekávání občanů Unie a evropský 

projekt musí dostat nový impuls; 

 

 

2. zdůrazňuje, že se jedná o zlomový 

okamžik pro EU: zájmy a očekávání 

občanů Unie se musejí dostat zpět 

do centra diskuze, neboť projekt EU je 

katastrofálním neúspěchem; 

Or. en 
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 B8-0838/5 

Pozměňovací návrh  5 

Lorenzo Fontana 

za skupinu ENF 
 

Návrh usnesení B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

o rozhodnutí Spojeného království vystoupit z EU, které je výsledkem referenda 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. poukazuje na to, že jednání o vystoupení 

Spojeného království z Unie podle článku 

50 Smlouvy o EU je nutné zahájit ihned 

po formálním oznámení tohoto záměru; 

4. poukazuje na to, že jednání o vystoupení 

Spojeného království z Unie podle článku 

50 Smlouvy o EU je nutné zahájit ihned 

po formálním oznámení tohoto záměru; 

zdůrazňuje, že zahájení postupu 

vystoupení je suverénním rozhodnutím 

Spojeného království a že z tohoto důvodu 

nemohou instituce EU činit žádné 

jednostranné kroky před formálním 

rozhodnutím Spojeného království ani je 

nutit k zahájení postupu podle článku 50 

SEU;  

Or. en 
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 B8-0838/6 

Pozměňovací návrh  6 

Lorenzo Fontana 

za skupinu ENF 
 

Návrh usnesení B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

o rozhodnutí Spojeného království vystoupit z EU, které je výsledkem referenda 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. poukazuje na to, že pokud nemá 

vzniknout nejistota, která by měla 

negativní důsledky pro všechny, a má-li 

být ochráněna celistvost Unie, je nutné 

okamžitě oznámit záměr vystoupit z EU, 

jak je stanoveno v článku 50 Smlouvy 

o EU; žádá proto britského ministerského 

předsedu, aby oznámil výsledek referenda 

Evropské radě na jejím zasedání ve dnech 

28.–29. června; tímto oznámením dojde k 

zahájení postupu vystoupení Spojeného 

království z Unie; 

 

5. poukazuje na to, že pokud nemá 

vzniknout nejistota, která by měla 

negativní důsledky pro všechny, měl by být 

záměr vystoupit z EU podle článku 50 

Smlouvy o EU oznámen, až bude Spojené 

království připraveno tento postup 

uplatnit; 

Or. en 
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 B8-0838/7 

Pozměňovací návrh  7 

Lorenzo Fontana 

za skupinu ENF 
 

Návrh usnesení B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

o rozhodnutí Spojeného království vystoupit z EU, které je výsledkem referenda 

Návrh usnesení 

Bod 5 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5a. bere na vědomí oddělené jednání, 

které uspořádal „Klub šesti“ tvořený 

zakládajícími členskými státy; zdůrazňuje, 

že skupiny členských států nemohou 

jednostranně jednat jménem ostatních; 

Or. en 
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 B8-0838/8 

Pozměňovací návrh  8 

Lorenzo Fontana 

za skupinu ENF 

 

Návrh usnesení B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

o rozhodnutí Spojeného království vystoupit z EU, které je výsledkem referenda 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. vyzývá Radu, aby jednáním podle 

článku 50 SEU pověřila Komisi; 

9. zdůrazňuje, že Komise smí podle čl. 218 

odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské 

unie (SFEU) pouze předkládat 

doporučení; 

Or. en 
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 B8-0838/9 

Pozměňovací návrh  9 

Lorenzo Fontana 

za skupinu ENF 

 

Návrh usnesení B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

o rozhodnutí Spojeného království vystoupit z EU, které je výsledkem referenda 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. provede změny své interní organizace 

s ohledem na vůli občanů Spojeného 

království vystoupit z Evropské unie; 

13. provede změny své interní organizace 

s ohledem na vůli občanů Spojeného 

království vystoupit z Evropské unie, s 

platností od data završení procesu 

vystoupení podle článku 50 SEU; 

Or. en 
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 B8-0838/10 

Pozměňovací návrh  10 

Lorenzo Fontana 

za skupinu ENF 

 

Návrh usnesení B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

o rozhodnutí Spojeného království vystoupit z EU, které je výsledkem referenda 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. vyzývá předsedu Komise, aby 

s okamžitou platností převedl portfolio, za 

něž odpovídá britský komisař, na jinou 

osobu; 

14. vyzývá předsedu Komise Jeana-

Clauda Junckera k rezignaci z důvodu 

jeho neobratnosti, výroků a nepřátelství 

namířeného proti britskému lidu a 

ostatním, kteří si přejí uspořádat 

referendum o členství v EU; 

Or. en 

 

 

 


