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27.6.2016 B8-0838/14 

Amendamentul  14 

Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decizia de a părăsi UE în urma referendumului din Regatul Unit 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. ia act de dorința cetățenilor Regatului 

Unit de a părăsi Uniunea Europeană; 

subliniază că voința poporului trebuie să 

fie respectată în întregime și pe deplin, 

începând cu activarea imediată a 

articolului 50 din Tratatul privind Uniunea 

Europeană (TUE); 

1. ia act de dorința cetățenilor Regatului 

Unit de a părăsi Uniunea Europeană; 

subliniază că voința poporului trebuie să 

fie respectată în întregime și pe deplin, 

începând cu activarea articolului 50 din 

Tratatul privind Uniunea Europeană 

(TUE); 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/15 

Amendamentul  15 

Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decizia de a părăsi UE în urma referendumului din Regatul Unit 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  1a. remarcă și respectă faptul că cetățenii 

Irlandei de Nord și ai Scoției au votat să 

rămână în UE; consideră că ar trebui 

găsită o soluție prin care Irlanda de Nord 

să-și păstreze calitatea de membru al 

Uniunii Europene prin orice acord 

necesar; invită UE să sprijine în 

continuare în mod proactiv procesul de 

pace din Irlanda și să asigure continuarea 

acestuia în toate negocierile legate de 

retragerea britanică; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/16 

Amendamentul  16 

Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decizia de a părăsi UE în urma referendumului din Regatul Unit 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  12a. subliniază că rezultatul 

referendumului și decizia poporului 

britanic demonstrează în mod clar că UE 

trece printr-o criză profundă, care este 

rezultatul politicilor neo-liberale și de 

austeritate și al erodării democrației; 

consideră, prin urmare, că a venit 

momentul ca UE să abordeze și să 

înfrunte problemele reale ale oamenilor 

printr-o schimbare profundă a politicilor 

sale, care să răspundă așteptărilor 

populației; 

Or. en 

 

 


