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27.6.2016 B8-0838/4 

Emenda  4 

Lorenzo Fontana 

f'isem il-Grupp ENF 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

dwar id-deċiżjoni ta' ħruġ mill-UE bħala konsegwenza tar-referendum fir-Renju Unit 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 2 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

2. Jenfasizza li dan huwa mument kruċjali 

għall-UE: jeħtieġ li l-interessi u l-

aspettattivi taċ-ċittadini tal-Unjoni jinġiebu 

lura fiċ-ċentru tad-dibattitu; jeħtieġ li l-

proġett Ewropew jerġa' jiġi varat issa; 

2. Jenfasizza li dan huwa mument kruċjali 

għall-UE: jeħtieġ li l-interessi u l-

aspettattivi taċ-ċittadini jinġiebu lura fiċ-

ċentru tad-dibattitu, ladarba l-proġett tal-

UE huwa falliment drammatiku; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/5 

Emenda  5 

Lorenzo Fontana 

f'isem il-Grupp ENF 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

dwar id-deċiżjoni ta' ħruġ mill-UE bħala konsegwenza tar-referendum fir-Renju Unit 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 4 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

4. Jirrimarka li n-negozjati skont l-

Artikolu 50 tat-TUE dwar il-ħruġ tar-Renju 

Unit mill-UE jridu jibdew malli tiġi 

kkomunikata notifika formali; 

4. Jirrimarka li n-negozjati skont l-

Artikolu 50 tat-TUE dwar il-ħruġ tar-Renju 

Unit mill-UE jridu jibdew malli tiġi 

kkomunikata notifika formali; jenfasizza li 

hija deċiżjoni sovrana tar-Renju Unit li 

jagħti bidu għall-proċedura tal-ħruġ, u li 

l-istituzzjonijiet tal-UE għalhekk ma 

jistgħu jieħdu l-ebda azzjoni unilaterali 

qabel deċiżjoni formali tar-Renju Unit jew 

inkella jisfurzaw lir-Renju Unit jagħti 

bidu għall-proċedura tal-Artikolu 50 tat-

TUE; 

Or. en 



 

AM\1099154MT.doc  PE585.268v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

27.6.2016 B8-0838/6 

Emenda  6 

Lorenzo Fontana 

f'isem il-Grupp ENF 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

dwar id-deċiżjoni ta' ħruġ mill-UE bħala konsegwenza tar-referendum fir-Renju Unit 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 5 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

5. Iwissi li, għall-prevenzjoni ta' inċertezza 

li tagħmel ħsara lil kulħadd u għall-

protezzjoni tal-integrità tal-Unjoni, in-

notifika stipulata fl-Artikolu 50 tat-TUE 

trid issir minnufih; konsegwentement, 

jitlob li l-Prim Ministru tar-Renju Unit 

jinnotifika l-eżitu tar-referendum lill-

Kunsill Ewropew tat-28 u d-29 ta' Ġunju; 

din in-notifika tagħti bidu għall-

proċedura ta' ħruġ; 

5. Iwissi li, għall-prevenzjoni ta' inċertezza 

li tagħmel ħsara lil kulħadd, in-notifika 

stipulata fl-Artikolu 50 tat-TUE trid issir 

meta r-Renju Unit ikun lest jagħmilha; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/7 

Emenda  7 

Lorenzo Fontana 

f'isem il-Grupp ENF 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

dwar id-deċiżjoni ta' ħruġ mill-UE bħala konsegwenza tar-referendum fir-Renju Unit 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 5 a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 5a. Jieħu nota tal-laqgħa separata tal-

"Klabb tas-Sitta" tas-sitt Stati Membri 

fundaturi; jenfasizza li gruppi ta' Stati 

Membri ma jistgħux jaġixxu 

unilateralment f'isem oħrajn; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/8 

Emenda  8 

Lorenzo Fontana 

f'isem il-Grupp ENF 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

dwar id-deċiżjoni ta' ħruġ mill-UE bħala konsegwenza tar-referendum fir-Renju Unit 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 9 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

9. Jistieden lill-Kunsill jaħtar il-

Kummissjoni bħala negozjatur dwar l-

Artikolu 50 tat-TUE; 

9. Jenfasizza li l-Kummissjoni jeħtiġilha 

biss tippreżenta rakkomandazzjonijiet kif 

jipprevedi l-Artikolu 218(3) tat-Trattat 

dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea (TFUE); 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/9 

Emenda  9 

Lorenzo Fontana 

f'isem il-Grupp ENF 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

dwar id-deċiżjoni ta' ħruġ mill-UE bħala konsegwenza tar-referendum fir-Renju Unit 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 13 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

13. Sejjer jadotta bidliet fl-organizzazzjoni 

interna tiegħu biex jirrifletti r-rieda taċ-

ċittadini tar-Renju Unit li joħorġu mill-

Unjoni Ewropea; 

13. Sejjer jadotta bidliet fl-organizzazzjoni 

interna tiegħu biex jirrifletti r-rieda taċ-

ċittadini tar-Renju Unit li joħorġu mill-

Unjoni Ewropea, liema bidliet sejrin 

ikollhom effett mid-data tal-ikkompletar 

tal-proċedura tal-ħruġ tal-Artikolu 50 tat-

TUE; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/10 

Emenda  10 

Lorenzo Fontana 

f'isem il-Grupp ENF 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

dwar id-deċiżjoni ta' ħruġ mill-UE bħala konsegwenza tar-referendum fir-Renju Unit 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 14 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

14. Jitlob li l-President tal-Kummissjoni 

jirrialloka l-portafoll tal-Kummissarju 

tar-Renju Unit b'effett immedjat; 

14. Jitlob ir-riżenja tal-President tal-

Kummissjoni Jean-Claude Juncker, buq 

il-bażi tal-inkapaċità, il-lingwaġġ u l-

ostilità tiegħu lejn il-poplu Brittaniku u 

lejn oħrajn li jixtiequ jorganizzaw 

referenda dwar is-sħubija fl-UE; 

Or. en 

 

 


