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27.6.2016 B8-0838/14 

Poprawka  14 

Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decyzja o wystąpieniu z UE w wyniku referendum w Wielkiej Brytanii 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. przyjmuje do wiadomości wyrażone 

przez obywateli brytyjskich pragnienie 

wystąpienia z UE; wskazuje, że wolę 

obywateli należy całkowicie i w pełni 

uszanować, rozpoczynając od 

natychmiastowego zastosowania art. 50 

Traktatu o Unii Europejskiej (TUE); 

1. przyjmuje do wiadomości wyrażone 

przez obywateli brytyjskich pragnienie 

wystąpienia z UE; wskazuje, że wolę 

obywateli należy całkowicie i w pełni 

uszanować, rozpoczynając od 

zastosowania art. 50 Traktatu o Unii 

Europejskiej (TUE); 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/15 

Poprawka  15 

Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decyzja o wystąpieniu z UE w wyniku referendum w Wielkiej Brytanii 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  1a. odnotowuje i z szacunkiem przyjmuje 

fakt, że mieszkańcy Irlandii Północnej i 

Szkocji zagłosowali za pozostaniem w UE; 

uważa, że należy wypracować 

kompromisowe rozwiązanie, na mocy 

którego Irlandia Północna pozostanie 

członkiem Unii Europejskiej w drodze 

jakiegokolwiek niezbędnego 

porozumienia; wzywa UE do dalszego 

proaktywnego wspierania procesu 

pokojowego w Irlandii i do zapewnienia 

jego kontynuacji w ramach wszelkich 

negocjacji dotyczących wystąpienia 

Wielkiej Brytanii z UE; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/16 

Poprawka  16 

Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decyzja o wystąpieniu z UE w wyniku referendum w Wielkiej Brytanii 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  12a. podkreśla, że wynik referendum i 

decyzja Brytyjczyków jasno pokazują, że 

UE znajduje się w głębokim kryzysie, 

który jest rezultatem neoliberalnej polityki 

wyrzeczeń i erozji demokracji; uważa 

zatem, że naszedł czas, aby UE zajęła się 

realnymi problemami ludzi i się z nimi 

zmierzyła, dzięki dokonaniu głębokiej 

zmiany politycznej, która zaspokoi 

oczekiwania ludności; 

Or. en 

 

 


