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27.6.2016 B8-0838/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Rozhodnutie o vystúpení z EÚ vyplývajúcom z referenda v Spojenom kráľovstve 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. berie na vedomie želanie občanov 

Spojeného kráľovstva vystúpiť z EÚ; 

poukazuje na to, že vôľa, ktorú vyjadril 

ľud, sa musí v plnej miere rešpektovať, 

pričom treba začať okamžitým aktivovaním 

článku 50 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ); 

1. berie na vedomie želanie občanov 

Spojeného kráľovstva vystúpiť z EÚ; 

poukazuje na to, že vôľa, ktorú vyjadril 

ľud, sa musí v plnej miere rešpektovať, 

pričom treba začať aktivovaním článku 50 

Zmluvy o Európskej únii (Zmluvy o EÚ); 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Rozhodnutie o vystúpení z EÚ vyplývajúcom z referenda v Spojenom kráľovstve 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  1a. berie na vedomie a rešpektuje 

skutočnosť, že obyvatelia Severného Írska 

a Škótska hlasovali za zotrvanie v EÚ; je 

presvedčený, že treba nájsť dohodu, na 

základe ktorej si sever Írska ponechá 

svoje členstvo v Európskej únii bez 

ohľadu na potrebnú úpravu; vyzýva EÚ, 

aby ďalej aktívne podporoval mierový 

proces v Írsku a aby zabezpečila všetky 

opatrenia na pokračovanie rokovaní o 

britskom stiahnutí; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/16 

Pozmeňujúci návrh  16 

Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Rozhodnutie o vystúpení z EÚ vyplývajúcom z referenda v Spojenom kráľovstve 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  12a. zdôrazňuje, že výsledok referenda a 

rozhodnutie britského ľudu sú jasným 

dôkazom toho, že EÚ je v hlbokej kríze, 

ktorá je výsledkom neoliberálnych a 

úsporných politík a narušenia 

demokracie; domnieva sa preto, že 

nadišiel čas, aby EÚ riešila skutočné 

problémy ľudí zásadnou zmenou politiky, 

ktorá by mala naplniť ich očakávania; 

Or. en 

 

 


