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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

27.6.2016 B8-0838/4 

Τροπολογία  4 

Lorenzo Fontana 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Απόφαση για αποχώρηση από την ΕΕ ως αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος του Ηνωμένου 

Βασιλείου 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. τονίζει ότι είναι μια κρίσιμη στιγμή για 

την ΕΕ: τα συμφέροντα και οι προσδοκίες 

των πολιτών της Ένωσης πρέπει να 

επανέλθουν στο επίκεντρο της συζήτησης· 

το ευρωπαϊκό εγχείρημα πρέπει να 

ξαναρχίσει τώρα· 

2. τονίζει ότι είναι μια κρίσιμη στιγμή για 

την ΕΕ: τα συμφέροντα και οι προσδοκίες 

των πολιτών πρέπει να επανέλθουν στο 

επίκεντρο της συζήτησης, δεδομένου ότι 

το εγχείρημα της ΕΕ έχει αποτύχει 

τραγικά· 

Or. en 
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Lorenzo Fontana 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Απόφαση για αποχώρηση από την ΕΕ ως αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος του Ηνωμένου 

Βασιλείου 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. επισημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις 

δυνάμει του άρθρου 50 ΣΕΕ για την 

αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από 

την ΕΕ πρέπει να αρχίσουν μόλις γίνει η 

επίσημη γνωστοποίηση· 

4. επισημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις 

δυνάμει του άρθρου 50 ΣΕΕ για την 

αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από 

την ΕΕ πρέπει να αρχίσουν μόλις γίνει η 

επίσημη γνωστοποίηση· επισημαίνει ότι 

ανήκει στο Ηνωμένο Βασίλειο ως 

κυρίαρχο κράτος η απόφαση εκκίνησης 

της διαδικασίας αποχώρησης και ότι τα 

θεσμικά όργανα της ΕΕ δεν είναι 

συνεπώς σε θέση ούτε να προβούν σε 

μονομερείς ενέργειες πριν την επίσημη 

λήψη της απόφασης από το Ηνωμένο 

Βασίλειο, ούτε να εξαναγκάσουν το 

Ηνωμένο Βασίλειο να εκκινήσει την 

διαδικασία του άρθρου 50 ΣΕΕ· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Απόφαση για αποχώρηση από την ΕΕ ως αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος του Ηνωμένου 

Βασιλείου 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. προειδοποιεί ότι, για να αποφευχθεί η 

επιζήμια αβεβαιότητα για όλους και να 

προστατευτεί η ακεραιότητα της 

Ένωσης, η γνωστοποίηση σύμφωνα με το 

άρθρο 50 πρέπει να γίνει αμέσως· ζητεί, 

συνεπώς, από τον Πρωθυπουργό του 

Ηνωμένου Βασιλείου, να γνωστοποιήσει 

το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στο 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 28-29 

Ιουνίου· με την εν λόγω γνωστοποίηση θα 

κινηθεί η διαδικασία αποχώρησης· 

5. προειδοποιεί ότι, για να αποφευχθεί η 

επιζήμια αβεβαιότητα για όλους, η 

γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 50 

πρέπει να γίνει μόλις είναι έτοιμο το 

Ηνωμένο Βασίλειο να προβεί σε αυτήν· 

Or. en 
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Απόφαση για αποχώρηση από την ΕΕ ως αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος του Ηνωμένου 

Βασιλείου 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5α. επισημαίνει τη χωριστή συνεδρίαση 

που διεξήγαγε η «Λέσχη των Έξι» 

ιδρυτικών κρατών μελών· επισημαίνει ότι 

ομάδες κρατών μελών δεν μπορούν να 

ενεργούν μονομερώς εξ ονόματος άλλων· 

Or. en 
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εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Απόφαση για αποχώρηση από την ΕΕ ως αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος του Ηνωμένου 

Βασιλείου 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. ζητεί από το Συμβούλιο να αναθέσει 

στην Επιτροπή τη διεξαγωγή της 

διαπραγμάτευσης δυνάμει του άρθρου 50 

ΣΕΕ 

9. επισημαίνει ότι η Επιτροπή οφείλει 

απλώς να υποβάλει συστάσεις σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 218 

παράγραφος 3 της Συνθήκης για την 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΣΛΕΕ)· 
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Πρόταση ψηφίσματος B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Απόφαση για αποχώρηση από την ΕΕ ως αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος του Ηνωμένου 

Βασιλείου 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. θα επιφέρει αλλαγές στην εσωτερική 

του οργάνωση προκειμένου αυτή να 

ανταποκρίνεται στη βούληση των πολιτών 

του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσουν 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση· 

13. θα επιφέρει αλλαγές στην εσωτερική 

του οργάνωση προκειμένου αυτή να 

ανταποκρίνεται στη βούληση των πολιτών 

του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσουν 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες 

αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από την 

ημερομηνία ολοκλήρωσης της 

διαδικασίας αποχώρησης που ορίζεται 

στο άρθρο 50 ΣΛΕΕ· 

Or. en 
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Απόφαση για αποχώρηση από την ΕΕ ως αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος του Ηνωμένου 

Βασιλείου 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. καλεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής να 

αναδιανείμει άμεσα το χαρτοφυλάκιο του 

Επιτρόπου του Ηνωμένου Βασιλείου· 

14. ζητεί την παραίτηση του Προέδρου 

της Επιτροπής Jean-Claude Juncker 

λόγω της ανικανότητας, της γλωσσικής 

απρέπειας και της εχθρότητας που 

επέδειξε έναντι του Βρετανικού λαού και 

άλλων που επιθυμούν να διοργανώσουν 

δημοψηφίσματα με ερώτημα την 

αποχώρηση από την ΕΕ· 

Or. en 

 

 


