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27.6.2016 B8-0838/4 

Ändringsförslag  4 

Lorenzo Fontana 

för ENF-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Förenade kungarikets beslut att lämna EU som en följd av folkomröstningen 

Förslag till resolution 

Punkt 2 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet framhåller att detta 

är en kritisk tidpunkt för EU. 

Unionsmedborgarnas intressen och 

förväntningar måste återigen ställas i 

förgrunden för debatten, och det 

europeiska projektet måste nu 

återlanseras. 

2. Europaparlamentet framhåller att detta 

är en kritisk tidpunkt för EU. 

Medborgarnas intressen och förväntningar 

måste återigen ställas i förgrunden för 

debatten, eftersom EU-projektet är ett 

kolossalt misslyckande. 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/5 

Ändringsförslag  5 

Lorenzo Fontana 

för ENF-gruppen 

Förslag till resolution B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Förenade kungarikets beslut att lämna EU som en följd av folkomröstningen 

Förslag till resolution 

Punkt 4 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet påpekar att 

förhandlingar om Förenade kungarikets 

utträde ur EU måste inledas, i enlighet med 

artikel 50 i EU-fördraget, så snart en 

formell anmälan om utträde har lämnats in. 

4. Europaparlamentet påpekar att 

förhandlingar om Förenade kungarikets 

utträde ur EU måste inledas, i enlighet med 

artikel 50 i EU-fördraget, så snart en 

formell anmälan om utträde har lämnats in. 

Förenade kungariket har en suverän rätt 

att besluta att inleda utträdesförfarandet, 

och EU-institutionerna kan därför inte 

vidta några ensidiga åtgärder före 

Förenade kungarikets formella beslut 

eller tvinga landet att inleda förfarandet i 

artikel 50 i EU-fördraget. 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/6 

Ändringsförslag  6 

Lorenzo Fontana 

för ENF-gruppen 

Förslag till resolution B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Förenade kungarikets beslut att lämna EU som en följd av folkomröstningen 

Förslag till resolution 

Punkt 5 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet anser att den 

anmälan om utträde som nämns i artikel 50 

i EU-fördraget måste göras omedelbart, så 

att man förhindrar skadlig osäkerhet för 

alla parter och skyddar unionens 

integritet. Förenade kungarikets 

premiärminister uppmanas därför att 

underrätta Europeiska rådet om 

folkomröstningsresultatet den 28–29 juni 

och därigenom utlöser 

utträdesförfarandet. 

5. Europaparlamentet anser att den 

anmälan om utträde som nämns i artikel 50 

i EU-fördraget måste göras när Förenade 

kungariket är redo, så att man förhindrar 

skadlig osäkerhet för alla parter. 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/7 

Ändringsförslag  7 

Lorenzo Fontana 

för ENF-gruppen 

Förslag till resolution B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Förenade kungarikets beslut att lämna EU som en följd av folkomröstningen 

Förslag till resolution 

Punkt 5a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 5a. Europaparlamentet noterar det 

separata möte som hållits i klubben för de 

sex ursprungliga medlemsstaterna. 

Parlamentet konstaterar att grupper av 

medlemsstater inte kan agera ensidigt på 

andras vägnar. 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/8 

Ändringsförslag  8 

Lorenzo Fontana 

för ENF-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Förenade kungarikets beslut att lämna EU som en följd av folkomröstningen 

Förslag till resolution 

Punkt 9 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet uppmanar rådet att 

utse kommissionen till förhandlare när 

det gäller artikel 50 i EU-fördraget. 

9. Europaparlamentet framhåller att 

kommissionen endast ska lägga fram 

rekommendationer i enlighet med artikel 

218.3 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt (EUF-fördraget). 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/9 

Ändringsförslag  9 

Lorenzo Fontana 

för ENF-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Förenade kungarikets beslut att lämna EU som en följd av folkomröstningen 

Förslag till resolution 

Punkt 13 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

13. Europaparlamentet kommer att 

genomföra ändringar av sin interna 

organisation för att avspegla de brittiska 

medborgarnas vilja att lämna Europeiska 

unionen. 

13. Europaparlamentet kommer att 

genomföra ändringar av sin interna 

organisation för att avspegla de brittiska 

medborgarnas vilja att lämna Europeiska 

unionen, med verkan från datumet för 

slutförandet av utträdesförfarandet i 

artikel 50 i EU-fördraget. 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/10 

Ändringsförslag  10 

Lorenzo Fontana 

för ENF-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Förenade kungarikets beslut att lämna EU som en följd av folkomröstningen 

Förslag till resolution 

Punkt 14 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

14. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionens ordförande att med 

omedelbar verkan omfördela den portfölj 

som Förenade kungarikets 

kommissionsledamot blivit tilldelad. 

14. Europaparlamentet kräver att 

kommissionens ordförande Jean-Claude 

Juncker ska avgå på grund av sin 

oduglighet, sitt språkbruk och sin 

fientlighet mot det brittiska folket och mot 

andra som vill anordna folkomröstningar 

om EU-medlemskapet.  

Or. en 

 

 


