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Ændringsforslag  4 

Lorenzo Fontana 

for ENF-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Afgørelsen om at forlade EU som følge af folkeafstemningen i Det Forenede Kongerige 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. understreger, at dette er et kritisk 

tidspunkt for EU: EU-borgernes interesser 

og forventninger skal igen have en central 

plads i debatten, og EU-projektet skal 

relanceres med det samme; 

2. understreger, at dette er et kritisk 

tidspunkt for EU: EU-borgernes interesser 

og forventninger skal igen have en central 

plads i debatten, eftersom EU-projektet er 

en kæmpefiasko; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/5 

Ændringsforslag  5 

Lorenzo Fontana 

for ENF-Gruppen 

Forslag til beslutning B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Afgørelsen om at forlade EU som følge af folkeafstemningen i Det Forenede Kongerige 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

4. påpeger, at forhandlingerne i henhold til 

artikel 50 i TEU vedrørende Det Forenede 

Kongeriges udtrædelse af EU skal 

begynde, så snart der er givet formel 

meddelelse herom; 

4. påpeger, at forhandlingerne i henhold til 

artikel 50 i TEU vedrørende Det Forenede 

Kongeriges udtrædelse af EU skal 

begynde, så snart der er givet formel 

meddelelse herom; understreger, at 

iværksættelsen af udtrædelsesproceduren 

er Det Forenede Kongeriges suveræne 

beslutning, og at EU-institutionerne 

derfor ikke kan træffe ensidige 

foranstaltninger inden Det Forenede 

Kongeriges formelle afgørelse eller tvinge 

Det Forenede Kongerige til at iværksætte 

proceduren i artikel 50 TEU; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/6 

Ændringsforslag  6 

Lorenzo Fontana 

for ENF-Gruppen 

Forslag til beslutning B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Afgørelsen om at forlade EU som følge af folkeafstemningen i Det Forenede Kongerige 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. advarer om, at den i artikel 50 i TEU 

fastlagte meddelelse skal gives 

øjeblikkeligt med henblik på at undgå 

skadelig usikkerhed for alle og beskytte 

Unionens integritet; anmoder følgelig Det 

Forenede Kongeriges premierminister om 

at give meddelelse om resultatet af 

folkeafstemningen til Det Europæiske 

Råd under mødet den 28.-29. juni;  

bemærker, at denne meddelelse vil 

iværksætte udtrædelsesproceduren; 

5. advarer om, at den i artikel 50 i TEU 

fastlagte meddelelse skal gives, så snart 

Det Forenede Kongerige er rede til at 

gennemføre den, med henblik på at undgå 

skadelig usikkerhed for alle; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/7 

Ændringsforslag  7 

Lorenzo Fontana 

for ENF-Gruppen 

Forslag til beslutning B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Afgørelsen om at forlade EU som følge af folkeafstemningen i Det Forenede Kongerige 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 5a. tager det særskilte møde i "klubben af 

seks stiftende medlemsstater" til 

efterretning; understreger, at grupper af 

medlemsstater ikke kan handle ensidigt på 

andres vegne; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/8 

Ændringsforslag  8 

Lorenzo Fontana 

for ENF-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Afgørelsen om at forlade EU som følge af folkeafstemningen i Det Forenede Kongerige 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. opfordrer Rådet til at udpege 

Kommissionen som forhandler med 

hensyn til artikel 50 i TEU; 

9. understreger, at Kommissionen blot 

skal fremsætte henstillinger i henhold til 

artikel 218, stk. 3, i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde 

(TEUF); 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/9 

Ændringsforslag  9 

Lorenzo Fontana 

for ENF-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Afgørelsen om at forlade EU som følge af folkeafstemningen i Det Forenede Kongerige 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. vil vedtage ændringer i sin interne 

organisation for at afspejle ønsket fra 

borgerne i Det Forenede Kongerige om at 

forlade Den Europæiske Union; 

13. vil vedtage ændringer i sin interne 

organisation for at afspejle ønsket fra 

borgerne i Det Forenede Kongerige om at 

forlade Den Europæiske Union med 

virkning fra datoen for afslutningen af 

udtrædelsesproceduren i henhold til 

artikel 50 TEU; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/10 

Ændringsforslag  10 

Lorenzo Fontana 

for ENF-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Afgørelsen om at forlade EU som følge af folkeafstemningen i Det Forenede Kongerige 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. opfordrer formanden for 

Kommissionen til med øjeblikkelig 

virkning at omfordele den portefølje, som 

kommissæren fra Det Forenede 

Kongerige er blevet tildelt; 

14. opfordrer Kommissionens formand, 

Jean-Claude Juncker, til at træde tilbage 

på grund af sin uduelighed, måde at 

udtrykke sig på og fjendtlighed over for 
det britiske folk og andre, der ønsker at 

afholde folkeafstemninger om EU-

medlemskab; 

Or. en 

 

 


