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27.6.2016 B8-0838/14 

Изменение  14 

Габриеле Цимер, Мартина Андерсън, Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Решение за напускане на ЕС в резултат на референдума в Обединеното кралство 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. отбелязва желанието на гражданите 

на Обединеното кралство да напуснат 

ЕС; изтъква, че изразената от народа 

воля трябва да бъде изцяло и напълно 

зачетена, като се започне от 

незабавното задействане на член 50 от 

Договора за ЕС (ДЕС); 

1. отбелязва желанието на гражданите 

на Обединеното кралство да напуснат 

ЕС; изтъква, че изразената от народа 

воля трябва да бъде изцяло и напълно 

зачетена, като се започне от 

задействането на член 50 от Договора 

за ЕС (ДЕС); 

Or. en 
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Изменение  15 

Габриеле Цимер, Мартина Андерсън, Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Решение за напускане на ЕС в резултат на референдума в Обединеното кралство 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  1a. отбелязва и зачита факта, че 

народът на Северна Ирландия и 

Шотландия гласува да остане в ЕС; 

счита, че следва да се намери 

решение, при което Северна Ирландия 

да запази своето членство в 

Европейския съюз, независимо от 

това какви договорености са 

необходими; призовава ЕС да 

продължи активно да подкрепя 

мирния процес в Ирландия и да 

осигури неговото продължаване във 

всички преговори относно 

британското оттегляне; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/16 

Изменение  16 

Габриеле Цимер, Мартина Андерсън, Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Решение за напускане на ЕС в резултат на референдума в Обединеното кралство 

Предложение за резолюция 

Параграф 12 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  12a. изтъква, че резултатът от 

референдума и решението на 

британския народ показва ясно, че ЕС 

преживява дълбока криза, която е 

резултат от неолибералните 

политики и политиките на строги 

икономии, както и от упадъка на 

демокрацията; ето защо счита, че е 

време ЕС да се изправи лице в лице и 

да се заеме с разрешаването на 

действителните проблеми на хората 

посредством дълбока промяна на 

политиките, която да отговаря на 

очакванията на народа; 

Or. en 

 

 


