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27.6.2016 B8-0838/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Lorenzo Fontana 

v mene skupiny ENF 

 

Návrh uznesenia B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Rozhodnutie o vystúpení z EÚ vyplývajúcom z referenda v Spojenom kráľovstve 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. zdôrazňuje, že toto je pre EÚ zlomový 

okamih: záujmy a očakávania občanov 

Únie sa musia opätovne stať hlavnou 

témou diskusií; európsky projekt treba 

teraz znovu naštartovať; 

2. zdôrazňuje, že toto je pre EÚ zlomový 

okamih: záujmy a očakávania občanov sa 

musia opätovne stať hlavnou témou 

diskusií, pretože projekt EÚ je 

dramatickým neúspechom; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Lorenzo Fontana 

v mene skupiny ENF 

Návrh uznesenia B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Rozhodnutie o vystúpení z EÚ vyplývajúcom z referenda v Spojenom kráľovstve 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. poukazuje na to, že rokovania podľa 

článku 50 ZEÚ týkajúce vystúpenia 

Spojeného kráľovstva z EÚ sa musia začať 

hneď po predložení oficiálneho oznámenia; 

4. poukazuje na to, že rokovania podľa 

článku 50 Zmluvy o EÚ týkajúce 

vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ sa 

musia začať hneď po predložení 

oficiálneho oznámenia; zdôrazňuje, že 

začatie postupu vystúpenia je 

zvrchovaným rozhodnutím Spojeného 

kráľovstva a že inštitúcie EÚ preto 

nemôžu prijať žiadne jednostranné kroky 

predchádzajúce formálnemu rozhodnutiu 

Spojeného kráľovstva ani nútiť Spojené 

kráľovstvo, aby začalo postup podľa 

článku 50 Zmluvy o EÚ; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Lorenzo Fontana 

v mene skupiny ENF 

Návrh uznesenia B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Rozhodnutie o vystúpení z EÚ vyplývajúcom z referenda v Spojenom kráľovstve 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. upozorňuje na to, že aby sa zabránilo 

neistote poškodzujúcej každého 

a ochránila sa integrita Únie, oznámenie 

stanovené v článku 50 ZEÚ sa musí 

uskutočniť okamžite; žiada preto predsedu 

vlády Spojeného kráľovstva, aby oznámil 

výsledky referenda na zasadnutí 

Európskej rady 28. a 29. júna; týmto 

oznámením sa začne postup vystúpenia; 

5. upozorňuje na to, že aby sa zabránilo 

neistote poškodzujúcej každého, 

oznámenie stanovené v článku 50 Zmluvy 

o EÚ sa musí uskutočniť, keď Spojené 

kráľovstvo bude pripravené tak urobiť; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Lorenzo Fontana 

v mene skupiny ENF 

Návrh uznesenia B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Rozhodnutie o vystúpení z EÚ vyplývajúcom z referenda v Spojenom kráľovstve 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 5a. berie na vedomie separátne stretnutie 

„Klubu šiestich“ zakladajúcich členských 

štátov; zdôrazňuje, že skupiny členských 

štátov nemôžu konať jednostranne v 

mene ostatných; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Lorenzo Fontana 

v mene skupiny ENF 

 

Návrh uznesenia B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Rozhodnutie o vystúpení z EÚ vyplývajúcom z referenda v Spojenom kráľovstve 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. vyzýva Radu, aby vymenovala Komisiu 

za vyjednávača v súvislosti s článkom 50 

ZEÚ; 

9. zdôrazňuje, že Komisia sa musí 

obmedziť na predkladanie odporúčaní, 

ako sa stanovuje v článku 218 ods. 3 

Zmluvy o fungovaní Európskej únie 

(ZFEÚ); 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Lorenzo Fontana 

v mene skupiny ENF 

 

Návrh uznesenia B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Rozhodnutie o vystúpení z EÚ vyplývajúcom z referenda v Spojenom kráľovstve 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. prijme zmeny vo svojej vnútornej 

organizácii tak, aby odrážali vôľu občanov 

Spojeného kráľovstva vystúpiť z EÚ; 

13. prijme zmeny vo svojej vnútornej 

organizácii tak, aby odrážali vôľu občanov 

Spojeného kráľovstva vystúpiť z Európskej 

únie, pričom tieto zmeny nadobudnú 

účinnosť od dátumu dokončenia postupu 

vystúpenia podľa článku 50 Zmluvy o 

EÚ; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Lorenzo Fontana 

v mene skupiny ENF 

 

Návrh uznesenia B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Rozhodnutie o vystúpení z EÚ vyplývajúcom z referenda v Spojenom kráľovstve 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

14. vyzýva predsedu Komisie, aby 

s okamžitou účinnosťou prerozdelil 

portfólio komisára Spojeného kráľovstva; 

14. požaduje odstúpenie predsedu Komisie 

Jean-Clauda Junckera vzhľadom na jeho 

neobratnosť, rétoriku a nepriateľstvo voči 

britskému ľudu a ďalším, ktorí chcú 

usporiadať referendá o členstve v EÚ; 

Or. en 

 

 


