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27.6.2016 B8-0838/14 

Alteração  14 

Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decisão do Reino Unido de se retirar da União na sequência do referendo 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Toma nota da vontade dos cidadãos do 

Reino Unido de deixar a União; salienta 

que a vontade expressa pelo povo deve ser 

inteiramente respeitada, começando pela 

aplicação imediata do artigo 50.º do 

Tratado da União Europeia (TUE); 

1. Toma nota da vontade dos cidadãos do 

Reino Unido de deixar a União; salienta 

que a vontade expressa pelo povo deve ser 

inteiramente respeitada, começando pela 

aplicação do artigo 50.º do Tratado da 

União Europeia (TUE); 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/15 

Alteração  15 

Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decisão do Reino Unido de se retirar da União na sequência do referendo 

Proposta de resolução 

N.º 1-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  1-A. Observa e respeita o facto de as 

populações da Irlanda do Norte e da 

Escócia terem votado no sentido de 

permanecer na UE; considera que se deve 

encontrar um compromisso que permita à 

Irlanda do Norte manter-se como membro 

da União Europeia, através de qualquer 

acordo que seja necessário; exorta a UE a 

continuar a apoiar proativamente o 

processo de paz na Irlanda e a assegurar 

a sua manutenção em quaisquer 

negociações sobre a retirada britânica; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/16 

Alteração  16 

Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decisão do Reino Unido de se retirar da União na sequência do referendo 

Proposta de resolução 

N.º 12-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  12-A. Realça que o resultado do referendo 

e a decisão do povo britânico demonstram 

claramente que a UE atravessa uma crise 

profunda, resultado das políticas 

neoliberais e de austeridade e da erosão 

da democracia; considera, por 

conseguinte, que chegou o momento de a 

UE abordar e enfrentar os problemas 

reais das pessoas através de uma 

mudança política profunda que satisfaça 

as expetativas dos cidadãos; 

Or. en 

 

 


