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Muudatusettepanek  17 

Manfred Weber 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Ühendkuningriigi referendumist tulenev otsus EList lahkuda 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

1. võtab teadmiseks Ühendkuningriigi 

kodanike soovi EList lahkuda; juhib 

tähelepanu sellele, et rahva väljendatud 

tahet tuleb täiel määral austada, alustades 

Euroopa Liidu lepingu (ELi leping) artikli 

50 viivitamatu aktiveerimisega; 

1. võtab teadmiseks enamiku 

Ühendkuningriigi kodanike soovi EList 

lahkuda; juhib tähelepanu sellele, et rahva 

väljendatud tahet tuleb täiel määral 

austada, alustades Euroopa Liidu lepingu 

(ELi leping) artikli 50 viivitamatu 

aktiveerimisega pärast seda, kui 

Ühendkuningriik palub sellega algust 

teha; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/18 

Muudatusettepanek  18 

Manfred Weber 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Ühendkuningriigi referendumist tulenev otsus EList lahkuda 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

2. rõhutab, et see on ELi jaoks kriitiline 

hetk – liidu kodanike huvid ja ootused 

tuleb tuua tagasi arutelu keskmesse ning 

Euroopa integratsioon tuleb nüüd uuesti 

käivitada; 

2. rõhutab, et see on ELi jaoks kriitiline 

hetk – liidu kodanike huvid ja ootused 

tuleb tuua tagasi arutelu keskmesse ning 

Euroopa integratsioon tuleb nüüd uuesti 

käivitada ja vajaduse korral seda 

reformida; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  19 

Manfred Weber 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Ühendkuningriigi referendumist tulenev otsus EList lahkuda 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 3 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

3. rõhutab, et Ühendkuningriigi kodanike 

tahet tuleks austada väljaastumismenetluse 

kiire ja sidusa rakendamise teel; 

3. rõhutab, et enamiku Ühendkuningriigi 

kodanike tahet tuleks austada 

väljaastumismenetluse kiire ja sidusa 

rakendamise teel; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/20 

Muudatusettepanek  20 

Manfred Weber 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Ühendkuningriigi referendumist tulenev otsus EList lahkuda 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

5. hoiatab, et kõigi jaoks kahjuliku 

ebakindluse ärahoidmiseks ja liidu 

terviklikkuse kaitsmiseks tuleb ELi lepingu 

artiklis 50 sätestatud teade esitada 

viivitamata; palub seetõttu 

Ühendkuningriigi peaministril teavitada 

referendumi tulemusest 28.–29. juunil 

kokku tulevat Euroopa Ülemkogu; see 

teade käivitab väljaastumismenetluse; 

5. hoiatab, et kõigi jaoks kahjuliku 

ebakindluse ärahoidmiseks ja liidu 

terviklikkuse kaitsmiseks tuleb ELi lepingu 

artiklis 50 sätestatud teade esitada 

võimalikult kiiresti; eeldab, et 

Ühendkuningriigi peaminister teavitab 

referendumi tulemusest 28.–29. juunil 

kokku tulevat Euroopa Ülemkogu; see 

teade käivitab väljaastumismenetluse; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  21 

Luděk Niedermayer 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Ühendkuningriigi referendumist tulenev otsus EList lahkuda 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 7 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  7 a. juhib tähelepanu asjaolule, et 

Ühendkuningriik saab kasu osalemisest 

ELis kuni selle ajani, mil on kokku 

lepitud edaspidistes suhetes või kui 

läbirääkimisaeg on lõppenud; samal ajal 

peab Ühendkuningriik kuni 

lahkumishetkeni järgima kõiki 

liikmesusest tulenevaid kohustusi; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  22 

Manfred Weber 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Ühendkuningriigi referendumist tulenev otsus EList lahkuda 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 8 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

8. tuletab meelde, et aluslepingute kohaselt 

on nõutav Euroopa Parlamendi nõusolek 

ning Euroopa Parlament tuleb täielikult 

kaasata väljaastumislepingut ja uusi 

suhteid puudutavate menetluste kõikides 

etappides; 

8. tuletab meelde, et aluslepingute kohaselt 

on nõutav Euroopa Parlamendi nõusolek 

ning Euroopa Parlament tuleb nõudmise 

korral täielikult kaasata 

väljaastumislepingut ja uusi suhteid 

puudutavate menetluste kõikides etappides; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  23 

Luděk Niedermayer 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Ühendkuningriigi referendumist tulenev otsus EList lahkuda 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 9 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  9 a. kutsub komisjoni ja nõukogu üles 

kaitsma otsustavalt ELi ja selle 27 

liikmesriigi (pärast Ühendkuningriigi 

EList lahkumist) elanike huvisid 

Ühendkuningriigi ametivõimudega 

Ühendkuningriigi ja liidu tulevaste suhete 

üle toimuma hakkavatel läbirääkimistel;  

Or. en 
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Muudatusettepanek  24 

Manfred Weber 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Ühendkuningriigi referendumist tulenev otsus EList lahkuda 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 10 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

10. rõhutab, et praegused väljakutsed 

nõuavad järelemõtlemist ELi tuleviku üle – 

liitu tuleb reformida ning muuta see 

paremaks ja demokraatlikumaks; märgib, 

et samal ajal kui mõni liikmesriik võib 

otsustada integreeruda aeglasemalt või 

vähemal määral, tuleb ELi tuumikut 

tugevdada ning valikulisi lahendusi tuleks 

vältida; on seisukohal, et vajadus edendada 

meie ühiseid väärtusi, tagada stabiilsus, 

sotsiaalne õiglus, jätkusuutlikkus, 

majanduskasv ja tööhõive, saada üle 

jätkuvast majanduslikust ja sotsiaalsest 

ebakindlusest, kaitsta kodanikke ja 

tegeleda rändeprobleemidega nõuab 

eelkõige majandus- ja rahaliidu ning 

vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva 

ala arendamist ja demokratiseerimist ning 

ühise välis- ja julgeolekupoliitika 

tugevdamist; on seetõttu seisukohal, et 

reformide tulemuseks peab olema liit, mis 

vastab kodanike ootustele; 

10. rõhutab, et praegused väljakutsed 

nõuavad järelemõtlemist ELi tuleviku üle – 

liitu tuleb reformida ning muuta see 

paremaks ja demokraatlikumaks; märgib, 

et samal ajal kui mõni liikmesriik võib 

otsustada integreeruda aeglasemalt või 

vähemal määral, tuleb ELi tuumikut 

tugevdada ning valikulisi lahendusi tuleks 

vältida; on seisukohal, et vajadus edendada 

meie ühiseid väärtusi, tagada stabiilsus, 

sotsiaalne õiglus, jätkusuutlikkus, 

majanduskasv ja tööhõive, saada üle 

jätkuvast majanduslikust ja sotsiaalsest 

ebakindlusest, kaitsta kodanikke ja 

tegeleda rändeprobleemidega nõuab 

eelkõige majandus- ja rahaliidu ning 

vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva 

ala stabiliseerimist ja süvendamist ning 

ühise välis- ja julgeolekupoliitika 

tugevdamist; on seetõttu seisukohal, et 

reformide tulemuseks peab olema liit, mis 

vastab kodanike ootustele; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  25 

Manfred Weber 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Ühendkuningriigi referendumist tulenev otsus EList lahkuda 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 13 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

13. kavatseb muuta oma sisekorraldust, et 

võtta arvesse Ühendkuningriigi kodanike 

tahet Euroopa Liidust välja astuda; 

13. kavatseb muuta oma sisekorraldust, et 

võtta arvesse enamiku Ühendkuningriigi 

kodanike tahet Euroopa Liidust välja 

astuda; 

Or. en 

 

 


