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27.6.2016 B8-0838/14 

Predlog spremembe  14 

Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli  

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE  

Odločitev o izstopu iz EU, ki izhaja iz referenduma v Združenem kraljestvu  

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. je seznanjen z željo državljanov 

Združenega kraljestva, da zapustijo EU; 

poudarja, da je treba voljo ljudstva v celoti 

in docela spoštovati ter nemudoma začeti 

uporabljati člen 50 Pogodbe o Evropski 

uniji (PEU); 

1. je seznanjen z željo državljanov 

Združenega kraljestva, da zapustijo EU; 

poudarja, da je treba voljo ljudstva v celoti 

in docela spoštovati ter začeti uporabljati 

člen 50 Pogodbe o Evropski uniji (PEU); 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/15 

Predlog spremembe  15 

Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli  

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE  

Odločitev o izstopu iz EU, ki izhaja iz referenduma v Združenem kraljestvu  

Predlog resolucije 

Odstavek 1 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 1a. ugotavlja, da so prebivalci s severa 

Irske in iz Škotske glasovali za to, da 

ostanejo v EU, in spoštuje to dejstvo; 

meni, da bi bilo treba poiskati rešitev, s 

katero bi sever Irske ohranil članstvo v 

Evropski uniji ne glede na ureditev, ki bi 

bila potrebna za to; poziva EU, naj še 

naprej proaktivno podpira mirovni proces 

na Irskem ter v vseh pogajanjih o 

britanskem izstopu poskrbi, da se bo 

nadaljeval;  

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/16 

Predlog spremembe  16 

Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli  

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE  

Odločitev o izstopu iz EU, ki izhaja iz referenduma v Združenem kraljestvu  

Predlog resolucije 

Odstavek 12 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 12a. poudarja, da izid referenduma in 

odločitev Britancev jasno kaže, da je EU v 

globoki krizi, ki je posledica neoliberalnih 

in varčevalnih politik ter slabitve 

demokracije; zato meni, da je čas, da se 

Evropa spopade z dejanskimi težavami 

ljudi in jih začne reševati s temeljito 

spremembo politike, ki bi izpolnila 

njihova pričakovanja; 

Or. en 

 

 


