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27.6.2016 B8-0838/4 

Amendamentul  4 

Lorenzo Fontana 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere de rezoluție B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decizia de a părăsi UE în urma referendumului din Regatul Unit 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. subliniază faptul că acesta este un 

moment critic pentru UE: interesele și 

așteptările cetățenilor Uniunii trebuie 

readuse în centrul dezbaterii; proiectul 

european trebuie să fie relansat chiar 

acum; 

2. subliniază faptul că acesta este un 

moment critic pentru UE: interesele și 

așteptările cetățenilor Uniunii trebuie 

readuse în centrul dezbaterii, dat fiind 

faptul că proiectul european este un eșec 

total; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/5 

Amendamentul  5 

Lorenzo Fontana 

în numele Grupului ENF 

Propunere de rezoluție B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decizia de a părăsi UE în urma referendumului din Regatul Unit 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. subliniază că negocierile în temeiul 

articolul 50 TUE cu privire la retragerea 

Regatului Unit din UE trebuie să înceapă 

imediat după comunicarea notificării 

oficiale; 

4. subliniază că negocierile în temeiul 

articolul 50 TUE cu privire la retragerea 

Regatului Unit din UE trebuie să înceapă 

imediat după comunicarea notificării 

oficiale; subliniază că decizia suverană de 

a iniția procedura de retragere aparține 

Regatului Unit și că instituțiile UE nu pot, 

prin urmare, să ia nicio măsură 

unilaterală înainte de decizia oficială a 

acestuia și nici nu îl pot obliga să inițieze 

procedura prevăzută la articolul 50 din 

TUE; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/6 

Amendamentul  6 

Lorenzo Fontana 

în numele Grupului ENF 

Propunere de rezoluție B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decizia de a părăsi UE în urma referendumului din Regatul Unit 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. atrage atenția asupra faptului că, pentru a 

preveni incertitudini cu efecte negative 

pentru toți și pentru a proteja integritatea 

Uniunii, notificarea menționată la articolul 

50 din TUE trebuie să aibă loc imediat; 

prin urmare, solicită prim-ministrului 

Regatului Unit să notifice rezultatul 

referendumului Consiliului European din 

28-29 iunie; această notificare va iniția 

procedura de retragere; 

5. atrage atenția asupra faptului că, pentru a 

preveni incertitudini cu efecte negative 

pentru toți, notificarea menționată la 

articolul 50 din TUE trebuie să aibă loc 

atunci când Regatul Unit este pregătit să 
o transmită; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/7 

Amendamentul  7 

Lorenzo Fontana 

în numele Grupului ENF 

Propunere de rezoluție B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decizia de a părăsi UE în urma referendumului din Regatul Unit 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 5a. ia act de reuniunea separată pe care a 

avut-o „Clubul celor șase” state membre 

fondatoare; subliniază că un grup de state 

membre nu poate acționa unilateral în 

numele altora; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/8 

Amendamentul  8 

Lorenzo Fontana 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere de rezoluție B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decizia de a părăsi UE în urma referendumului din Regatul Unit 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. invită Consiliul să desemneze Comisia 

drept negociator pentru articolul 50 din 

TUE; 

9. subliniază că Comisia trebuie doar să 

prezinte recomandări, în conformitate cu 
articolul 218 alineatul (3) din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene 

(TFUE); 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/9 

Amendamentul  9 

Lorenzo Fontana 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere de rezoluție B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decizia de a părăsi UE în urma referendumului din Regatul Unit 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. are intenția de a aduce modificări în 

organizarea sa internă, pentru a reflecta 

voința cetățenilor Regatului Unit de a se 

retrage din Uniunea Europeană; 

13. are intenția de a aduce modificări în 

organizarea sa internă, pentru a reflecta 

voința cetățenilor Regatului Unit de a se 

retrage din Uniunea Europeană, modificări 

care vor intra în vigoare începând cu data 

finalizării procedurii de retragere 

prevăzute la articolul 50 din TUE; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/10 

Amendamentul  10 

Lorenzo Fontana 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere de rezoluție B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decizia de a părăsi UE în urma referendumului din Regatul Unit 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. invită Președintele Comisiei să realoce 

portofoliul comisarului Regatului Unit, cu 

efect imediat; 

14. solicită demisia Președintelui 

Comisiei, Jean-Claude Juncker, având în 

vedere incapacitatea sa, limbajul folosit și 

ostilitatea manifestată față de poporul 

britanic și față de alții care doresc să 

organizeze referendumuri cu privire la 

apartenența la UE; 

Or. en 

 

 


