
 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

27.6.2016 B8-0838/4 

Predlog spremembe  4 

Lorenzo Fontana 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE  

Odločitev o izstopu iz EU, ki izhaja iz referenduma v Združenem kraljestvu  

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. poudarja, da je zdaj pomemben trenutek 

za EU, ko morajo biti interesi in 

pričakovanja državljanov Unije znova v 

središču razprav in je treba evropski 

projekt znova začeti; 

2. poudarja, da je zdaj pomemben trenutek 

za EU, ko morajo biti interesi in 

pričakovanja državljanov znova v središču 

razprav, saj je projekt EU dramatično 

spodletel; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/5 

Predlog spremembe  5 

Lorenzo Fontana 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE  

Odločitev o izstopu iz EU, ki izhaja iz referenduma v Združenem kraljestvu  

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. poudarja, da se morajo pogajanja po 

členu 50 PEU o izstopu Združenega 

kraljestva iz EU začeti takoj, ko bo izdano 

uradno obvestilo; 

4. poudarja, da se morajo pogajanja po 

členu 50 PEU o izstopu Združenega 

kraljestva iz EU začeti takoj, ko bo izdano 

uradno obvestilo; poudarja, da je začetek 

postopka za izstop suverena odločitev 

Združenega kraljestva, zato institucije EU 

pred uradno odločitvijo Združenega 

kraljestva ne smejo sprejemati nikakršnih 

enostranskih ukrepov ali siliti Združenega 

kraljestva, naj v skladu s členom 50 PEU 

začne postopek; 

Or. en 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

 

27.6.2016 B8-0838/6 

Predlog spremembe  6 

Lorenzo Fontana 
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Predlog resolucije B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE  

Odločitev o izstopu iz EU, ki izhaja iz referenduma v Združenem kraljestvu  

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. opozarja, da je treba obvestilo iz člena 

50 PEU izdati takoj, da se prepreči 

negotovost, ki bi bila vsem v škodo, in 

zaščiti celovitost Unije; zato predsednika 

vlade Združenega kraljestva poziva, naj o 

izidu referenduma uradno obvesti 

Evropski Svet, ki bo zasedal 28.in 29. 

junija; navaja, da se bo s tem obvestilom 

začel postopek izstopa; 

5. opozarja, da je treba obvestilo iz člena 

50 PEU izdati, ko bo Združeno kraljestvo 

pripravljeno izvesti postopek, da se 

prepreči negotovost, ki bi bila vsem v 

škodo; 

Or. en 
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Lorenzo Fontana 
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Predlog resolucije B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE  

Odločitev o izstopu iz EU, ki izhaja iz referenduma v Združenem kraljestvu  

Predlog resolucije 

Odstavek 5 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 5a. ugotavlja, da se je šest ustanovnih 

članic sestalo na ločeni seji; poudarja, da 

skupine držav članic ne morejo delovati 

samovoljno v imenu drugih; 

Or. en 
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Lorenzo Fontana 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE  

Odločitev o izstopu iz EU, ki izhaja iz referenduma v Združenem kraljestvu  

Predlog resolucije 

Odstavek 9 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. poziva Svet, naj Komisijo imenuje za 

pogajalko o členu 50 PEU; 

9. poudarja, da mora Komisija zgolj 

podati priporočila, kakor je določeno v 

členu 218(3) Pogodbe o delovanju 

Evropske unije (PDEU); 

Or. en 
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Predlog resolucije B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE  

Odločitev o izstopu iz EU, ki izhaja iz referenduma v Združenem kraljestvu  

Predlog resolucije 

Odstavek 13 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. bo uvedel spremembe notranjega 

ustroja, ki bodo odražale voljo državljanov 

Združenega kraljestva, da izstopijo iz 

Evropske Unije; 

13. bo uvedel spremembe notranjega 

ustroja, ki bodo odražale voljo državljanov 

Združenega kraljestva, da izstopijo iz 

Evropske unije, in bodo začele veljati na 

dan zaključitve postopka izstopa v skladu 

s členom 50 PEU; 

Or. en 
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Predlog resolucije B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE  

Odločitev o izstopu iz EU, ki izhaja iz referenduma v Združenem kraljestvu  

Predlog resolucije 

Odstavek 14 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

14. poziva predsednika Komisije, naj s 

takojšnjim učinkom prerazporedi portfelj 

komisarja Združenega kraljestva; 

14. poziva predsednika Komisije, naj glede 

na svojo nesposobnost, retoriko in 

sovraštvo proti Britancem in drugim, ki 

želijo organizirati referendum o članstvu v 

EU, odstopi; 

Or. en 

 

 


