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27.6.2016 B8-0838/4 

Poprawka  4 

Lorenzo Fontana 

w imieniu grupy ENF 

 

Projekt rezolucji B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decyzja o wystąpieniu z UE w wyniku referendum w Wielkiej Brytanii 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. podkreśla, że jest to dla UE krytyczny 

moment: interesy i oczekiwania obywateli 

Unii muszą ponownie znaleźć się w 

centrum debaty; należy teraz reaktywować 

projekt europejski; 

2. podkreśla, że jest to dla UE krytyczny 

moment: interesy i oczekiwania obywateli 

muszą ponownie znaleźć się w centrum 

debaty, ponieważ projekt, jakim jest UE, 

to dotkliwa porażka; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/5 

Poprawka  5 

Lorenzo Fontana 

w imieniu grupy ENF 

Projekt rezolucji B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decyzja o wystąpieniu z UE w wyniku referendum w Wielkiej Brytanii 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

4. wskazuje, że negocjacje na podstawie 

art. 50 TUE dotyczące wystąpienia 

Wielkiej Brytanii z UE muszą rozpocząć 

się niezwłocznie po oficjalnej notyfikacji; 

4. wskazuje, że negocjacje na podstawie 

art. 50 TUE dotyczące wystąpienia 

Wielkiej Brytanii z UE muszą rozpocząć 

się niezwłocznie po oficjalnej notyfikacji; 

podkreśla, że uruchomienie procedury 

wystąpienia to suwerenna decyzja 

Wielkiej Brytanii, a więc instytucje unijne 

nie mogą podejmować żadnych 

jednostronnych działań przed podjęciem 

przez Wielką Brytanię formalnej decyzji 

ani zmuszać Wielkiej Brytanii do 

uruchomienia procedury przewidzianej w 

art. 50 TUE; 

Or. en 



 

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

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

27.6.2016 B8-0838/6 

Poprawka  6 

Lorenzo Fontana 

w imieniu grupy ENF 

Projekt rezolucji B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decyzja o wystąpieniu z UE w wyniku referendum w Wielkiej Brytanii 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. ostrzega, że aby zapobiec zgubnej w 

skutkach powszechnej niepewności oraz 

chronić integralność Unii, notyfikacja 

przewidziana w art. 50 TUE musi nastąpić 

niezwłocznie; w związku z tym zwraca się 

do premiera Wielkiej Brytanii o 

notyfikowanie wyniku referendum Radzie 

Europejskiej na posiedzeniu w dniach 28–

29 czerwca br.; notyfikacja ta spowoduje 

uruchomienie procedury wystąpienia z 

UE; 

5. ostrzega, że aby zapobiec zgubnej w 

skutkach powszechnej niepewności, 

notyfikacja przewidziana w art. 50 TUE 

musi nastąpić wówczas, gdy Wielka 

Brytania będzie gotowa do jej dokonania; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/7 

Poprawka  7 

Lorenzo Fontana 

w imieniu grupy ENF 

Projekt rezolucji B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decyzja o wystąpieniu z UE w wyniku referendum w Wielkiej Brytanii 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 5a. odnotowuje odrębne posiedzenie 

„Klubu sześciu” założycielskich państw 

członkowskich; podkreśla, że grupy 

państw członkowskich nie mogą 

podejmować jednostronnych działań w 

imieniu innych; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/8 

Poprawka  8 

Lorenzo Fontana 

w imieniu grupy ENF 

 

Projekt rezolucji B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decyzja o wystąpieniu z UE w wyniku referendum w Wielkiej Brytanii 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

9. zwraca się do Rady o powierzenie 

Komisji roli negocjatora w sprawie art. 50 

TUE; 

9. podkreśla, że Komisja musi jedynie 

przedstawić zalecenia, jak przewidziano w 

art. 218 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej (TFUE); 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/9 

Poprawka  9 

Lorenzo Fontana 

w imieniu grupy ENF 

 

Projekt rezolucji B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decyzja o wystąpieniu z UE w wyniku referendum w Wielkiej Brytanii 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. wprowadzi zmiany w swojej 

organizacji wewnętrznej, aby 

odzwierciedlić wyrażoną przez obywateli 

brytyjskich wolę wystąpienia z Unii 

Europejskiej; 

13. wprowadzi zmiany w swojej 

organizacji wewnętrznej, aby 

odzwierciedlić wyrażoną przez obywateli 

brytyjskich wolę wystąpienia z Unii 

Europejskiej, które to zmiany wejdą w 

życie z chwilą zakończenia procedury 

wystąpienia przewidzianej w art. 50 TUE; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/10 

Poprawka  10 

Lorenzo Fontana 

w imieniu grupy ENF 

 

Projekt rezolucji B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decyzja o wystąpieniu z UE w wyniku referendum w Wielkiej Brytanii 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

14. wzywa przewodniczącego Komisji do 

dokonania ponownego przydziału teki 

komisarza brytyjskiego ze skutkiem 

natychmiastowym; 

14. wzywa przewodniczącego Komisji 

Jeana-Claude’a Junckera do ustąpienia 

ze stanowiska z powodu nieudolności, 

stosowanego języka i wrogości wobec 

Brytyjczyków i innych narodów, które 

pragną zorganizować referenda w sprawie 

członkostwa w UE; 

Or. en 

 

 


