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27.6.2016 B8-0838/14 

Pozměňovací návrh  14 

Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

o rozhodnutí Spojeného království vystoupit z EU, které je výsledkem referenda 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. bere na vědomí přání občanů Spojeného 

království vystoupit z Evropské unie; 

poukazuje na to, že vůle lidu musí být plně 

respektována tím, že bude okamžitě 

uplatněn článek 50 Smlouvy o Evropské 

unii (SEU); 

1bere na vědomí přání občanů Spojeného 

království vystoupit z Evropské unie; 

poukazuje na to, že vůle lidu musí být plně 

respektována tím, že bude uplatněn článek 

50 Smlouvy o Evropské unii (SEU); 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/15 

Pozměňovací návrh  15 

Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

o rozhodnutí Spojeného království vystoupit z EU, které je výsledkem referenda 

Návrh usnesení 

Bod 1 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  1a. bere na vědomí a respektuje 

skutečnost, že obyvatelé severu Irska a 

Skotska hlasovali pro setrvání v EU; je 

přesvědčen, že by mělo být nalezeno 

řešení, které by severu Irska umožnilo 

zůstat členem Evropské unie, ať už by 

konkrétní uspořádání bylo jakékoli; 

vyzývá EU, aby nadále aktivně 

podporovala mírový proces v Irsku a aby v 

rámci veškerých jednání o vystoupení 

Velké Británie usilovala jeho 

pokračování; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/16 

Pozměňovací návrh  16 

Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

o rozhodnutí Spojeného království vystoupit z EU, které je výsledkem referenda 

Návrh usnesení 

Bod 12 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  12a. zdůrazňuje, že výsledek referenda 

a rozhodnutí britských občanů jasně 

ukazují, že se EU nachází v hluboké krizi, 

která je výsledkem neoliberální politiky, 

úsporných opatření a úpadku 

demokracie; domnívá se proto, že je 

načase, aby EU začala řešit skutečné 

problémy občanů, a to na základě zásadní 

změny své politiky, která by měla splňovat 

očekávání občanů; 

Or. en 

 

 


