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27.6.2016 B8-0838/4 

Amendement  4 

Lorenzo Fontana 

namens de ENF-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Besluit de EU te verlaten als gevolg van het referendum in het VK 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. benadrukt dat dit een kritiek moment 

voor de EU is: de belangen en 

verwachtingen van de burgers van de Unie 

moeten opnieuw centraal komen te staan in 

het debat en het Europese project moet nu 

opnieuw worden aangezwengeld; 

2. benadrukt dat dit een kritiek moment 

voor de EU is: de belangen en 

verwachtingen van burgers moeten 

opnieuw centraal komen te staan in het 

debat, aangezien het EU-project een 

dramatische mislukking is; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/5 

Amendement  5 

Lorenzo Fontana 

namens de ENF-Fractie 

Ontwerpresolutie B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Besluit de EU te verlaten als gevolg van het referendum in het VK 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. wijst erop dat de onderhandelingen 

krachtens artikel 50 VEU over de 

terugtrekking van het VK uit de EU van 

start dienen te gaan zodra officieel kennis 

is gegeven; 

4. wijst erop dat de onderhandelingen 

krachtens artikel 50 VEU over de 

terugtrekking van het VK uit de EU van 

start dienen te gaan zodra officieel kennis 

is gegeven; benadrukt dat het de 

soevereine beslissing van het VK is om de 

terugtrekkingsprocedure in gang te zetten, 

en dat de EU-instellingen derhalve 

generlei unilaterale maatregelen kunnen 

nemen voorafgaand aan het formele 

besluit van het VK om de artikel 50-

procedure van het VEU in te leiden; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/6 

Amendement  6 

Lorenzo Fontana 

namens de ENF-Fractie 

Ontwerpresolutie B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Besluit de EU te verlaten als gevolg van het referendum in het VK 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. waarschuwt dat, teneinde schadelijke 

onzekerheid voor iedereen te voorkomen 

en de integriteit van de Unie te 

beschermen, de in artikel 50 VEU 

bedoelde kennisgeving onverwijld dient 

plaats te vinden; verzoekt de minister-

president van het VK derhalve kennis te 

geven van de uitkomst van het 

referendum aan de Europese Raad van 

28-29 juni; merkt op dat met deze 

kennisgeving de terugtrekkingsprocedure 

in gang zal worden gezet; 

5. waarschuwt dat, teneinde schadelijke 

onzekerheid voor iedereen te voorkomen, 

de in artikel 50 VEU bedoelde 

kennisgeving dient plaats te vinden zodra 

het VK klaar is om haar te verrichten; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/7 

Amendement  7 

Lorenzo Fontana 

namens de ENF-Fractie 

Ontwerpresolutie B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Besluit de EU te verlaten als gevolg van het referendum in het VK 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 5 bis. neemt kennis van de afzonderlijke 

bijeenkomst van de "club van zes" 

oprichtende lidstaten; onderstreept dat 

groepen lidstaten niet unilateraal kunnen 

optreden namens andere; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/8 

Amendement  8 

Lorenzo Fontana 

namens de ENF-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Besluit de EU te verlaten als gevolg van het referendum in het VK 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. roept de Raad op de Commissie aan te 

wijzen als onderhandelaar over artikel 50 

VEU; 

9. benadrukt dat de Commissie slechts 

aanbevelingen dient te doen als 

voorgeschreven in artikel 218, lid 3, van 

het Verdrag betreffende de werking van 

de Europese Unie (VWEU); 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/9 

Amendement  9 

Lorenzo Fontana 

namens de ENF-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Besluit de EU te verlaten als gevolg van het referendum in het VK 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. zal veranderingen doorvoeren in zijn 

interne organisatie om uitdrukking te geven 

aan de wens van de burgers van het 

Verenigd Koninkrijk zich terug te trekken 

uit de Europese Unie; 

13. zal veranderingen doorvoeren in zijn 

interne organisatie om uitdrukking te geven 

aan de wens van de burgers van het 

Verenigd Koninkrijk zich terug te trekken 

uit de Europese Unie, met ingang van de 

datum waarop de in artikel 50 VEU 

vervatte terugtrekkingsprocedure is 

afgerond; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/10 

Amendement  10 

Lorenzo Fontana 

namens de ENF-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Besluit de EU te verlaten als gevolg van het referendum in het VK 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. dringt er bij de voorzitter van de 

Commissie op aan de portefeuille van de 

commissaris uit het VK met onmiddellijke 

ingang aan iemand anders toe te wijzen; 

14. dringt aan op het aftreden van de 

voorzitter van de Commissie Jean-Claude 

Juncker, vanwege zijn ongepaste 

houding, taalgebruik en vijandigheid ten 

aanzien van de Britse bevolking en 

anderen die referenda over het EU-

lidmaatschap wensen te organiseren; 

Or. en 

 

 


