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PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Afgørelsen om at forlade EU som følge af folkeafstemningen i Det Forenede Kongerige 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. noterer sig, at borgerne i Det Forenede 

Kongerige ønsker at forlade EU; påpeger, 

at borgernes ønske skal respekteres fuldt 

ud ved omgående at aktivere artikel 50 i 

traktaten om Den Europæiske Union 

(TEU); 

1. noterer sig, at borgerne i Det Forenede 

Kongerige ønsker at forlade EU; påpeger, 

at borgernes ønske skal respekteres fuldt 

ud ved at aktivere artikel 50 i traktaten om 

Den Europæiske Union (TEU); 

Or. en 
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Punkt 1 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  1a. bemærker og respekterer det forhold, 

at Nordirlands og Skotlands befolkning 

stemte for at blive i EU; mener, at der bør 

findes en løsning, således at Nordirland 

bevarer sit medlemskab af Den 

Europæiske Union ved hjælp af en 

hvilken som helst ordning, der måtte være 

nødvendig; opfordrer EU til fortsat 

proaktivt at støtte fredsprocessen i Irland 

og sikre, at den fortsætter i enhver 

forhandling om britisk udtrædelse; 

Or. en 
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Forslag til beslutning B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Afgørelsen om at forlade EU som følge af folkeafstemningen i Det Forenede Kongerige 

Forslag til beslutning 

Punkt 12 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  12a. understreger, at resultatet af den 

britiske folkeafstemning og det britiske 

folks beslutning tydeligt viser, at EU står 

midt i en dyb krise, der er skabt af 

neoliberal politik, spareforanstaltninger 

og en udhuling af demokratiet; er derfor 

af den opfattelse, at EU nu må træde i 

karakter for at løse folks reelle problemer 

gennem en gennemgribende omlægning 

af sin politik i den hensigt at indfri folks 

forventninger; 

Or. en 

 

 


