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27.6.2016 B8-0838/4 

Alteração  4 

Lorenzo Fontana 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decisão do Reino Unido de se retirar da União na sequência do referendo 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Sublinha que se trata de um momento 

crucial para a UE: os interesses e as 

expetativas dos cidadãos da União devem 

voltar a ser colocados no centro do debate; 

salienta que o projeto europeu deve ser 

relançado de imediato; 

2. Sublinha que se trata de um momento 

crucial para a UE: os interesses e as 

expetativas dos cidadãos devem voltar a 

ser colocados no centro do debate, uma vez 

que o projeto europeu é um fracasso 

dramático; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/5 

Alteração  5 

Lorenzo Fontana 

em nome do Grupo ENF 

Proposta de resolução B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decisão do Reino Unido de se retirar da União na sequência do referendo 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

4. Sublinha que as negociações ao abrigo 

do artigo 50.º relativas à retirada do Reino 

Unido da União devem ser iniciadas logo 

que a notificação formal seja comunicada; 

4. Sublinha que as negociações ao abrigo 

do artigo 50.º relativas à retirada do Reino 

Unido da União devem ser iniciadas logo 

que a notificação formal seja comunicada; 

salienta que a decisão soberana de iniciar 

o processo de retirada pertence ao Reino 

Unido e que as instituições da UE não 

podem, por conseguinte, empreender 

qualquer ação unilateral antes da decisão 

formal do Reino Unido, nem podem 

coagir o país a lançar o processo previsto 

no artigo 50.º do TUE; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/6 

Alteração  6 

Lorenzo Fontana 

em nome do Grupo ENF 

Proposta de resolução B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decisão do Reino Unido de se retirar da União na sequência do referendo 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Recorda que, para evitar uma situação de 

incerteza perniciosa para todos e proteger 

a integridade da União, a notificação 

prevista no artigo 50.º do TUE dever ter 

lugar de imediato; solicita, por 

conseguinte, ao Primeiro-Ministro do 

Reino Unido que notifique o resultado do 

referendo ao Conselho Europeu de 28-29 

de junho; salienta que esta notificação 

porá em marcha o processo de retirada; 

5. Recorda que, para evitar uma situação de 

incerteza perniciosa para todos, a 

notificação prevista no artigo 50.º do TUE 

deve ter lugar quando o Reino Unido 

estiver pronto para a levar a cabo; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/7 

Alteração  7 

Lorenzo Fontana 

em nome do Grupo ENF 

Proposta de resolução B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decisão do Reino Unido de se retirar da União na sequência do referendo 

Proposta de resolução 

N.º 5-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 5-A. Regista a reunião separada realizada 

pelo «Clube dos Seis» Estados-Membros 

fundadores; salienta que grupos de 

Estados-Membros não podem agir 

unilateralmente em nome dos outros; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/8 

Alteração  8 

Lorenzo Fontana 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decisão do Reino Unido de se retirar da União na sequência do referendo 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 

Proposta de resolução Alteração 

9. Convida o Conselho a designar a 

Comissão como negociador do artigo 50.º 

do TUE; 

9. Realça que a Comissão deve apenas 

apresentar recomendações nos termos do 

artigo 218.º, n.º 3, do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia 

(TFUE); 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/9 

Alteração  9 

Lorenzo Fontana 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decisão do Reino Unido de se retirar da União na sequência do referendo 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 

Proposta de resolução Alteração 

13. Manifesta a sua intenção de introduzir 

modificações na sua organização interna 

para refletir a vontade dos cidadãos do 

Reino Unido de deixar a União; 

13. Manifesta a sua intenção de introduzir 

modificações na sua organização interna 

para refletir a vontade dos cidadãos do 

Reino Unido de deixar a União, com 

efeitos a partir da data de conclusão do 

processo de retirada previsto no artigo 

50.º do TUE; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/10 

Alteração  10 

Lorenzo Fontana 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decisão do Reino Unido de se retirar da União na sequência do referendo 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 

Proposta de resolução Alteração 

14. Apela ao Presidente da Comissão para 

que reatribua a pasta do Comissário do 

Reino Unido com efeitos imediatos; 

14. Apela à demissão do Presidente da 

Comissão, Jean-Claude Juncker, com 

base na sua inaptidão, linguagem e 

hostilidade para com o povo britânico e 

outros povos que desejem organizar 

referendos sobre a permanência na UE; 

Or. en 

 

 


