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27.6.2016 B8-0838/17 

Grozījums Nr.  17 

Manfred Weber 

PPE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Lēmums izstāties no ES, ar ko noslēdzās AK referendums 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

1. ņem vērā Apvienotās Karalistes pilsoņu 

vēlmi izstāties no ES; norāda, ka cilvēku 

izteiktā griba ir visā visumā un pilnīgi 

jāievēro, sākot nekavējoties īstenot Līguma 

par Eiropas Savienību (LES) 50. pantu; 

1. ņem vērā, ka Apvienotās Karalistes 

pilsoņu vairākums vēlas izstāties no ES; 

norāda, ka cilvēku izteiktā griba ir visā 

visumā un pilnīgi jāievēro, sākot 

nekavējoties īstenot Līguma par Eiropas 

Savienību (LES) 50. pantu, tiklīdz 

Lielbritānija to būs pieprasījusi; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/18 

Grozījums Nr.  18 

Manfred Weber 

PPE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Lēmums izstāties no ES, ar ko noslēdzās AK referendums 

Rezolūcijas priekšlikums 

2. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

2. uzsver, ka Eiropas Savienībai šis ir 

kritisks brīdis — debatēs atkal ir 

jāatgriežas pie galvenā jautājuma, kas ir 

Savienības pilsoņu intereses un vēlmes, un 

tagad ir jāatjauno Eiropas projekts; 

2. uzsver, ka Eiropas Savienībai šis ir 

kritisks brīdis — debatēs atkal ir 

jāatgriežas pie galvenā jautājuma, kas ir 

Savienības pilsoņu intereses un vēlmes, un 

Eiropas projekts tagad ir jāatjauno un 

vajadzības gadījumā jāveic tajā attiecīgas 

izmaiņas; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/19 

Grozījums Nr.  19 

Manfred Weber 

PPE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Lēmums izstāties no ES, ar ko noslēdzās AK referendums 

Rezolūcijas priekšlikums 

3. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

3. uzsver, ka Apvienotās Karalistes pilsoņu 

griba būtu jāievēro, ātri un saskaņoti 

īstenojot izstāšanās procedūru; 

3. uzsver, ka Apvienotās Karalistes pilsoņu 

vairākuma griba būtu jāievēro, ātri un 

saskaņoti īstenojot izstāšanās procedūru; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/20 

Grozījums Nr.  20 

Manfred Weber 

PPE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Lēmums izstāties no ES, ar ko noslēdzās AK referendums 

Rezolūcijas priekšlikums 

5. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

5. brīdina — lai novērstu nenoteiktību, kas 

nelabvēlīgi ietekmē visus, un aizsargātu 

Savienības integritāti, LES 50. pantā 

noteiktais paziņojums ir jāsniedz uzreiz; 

tāpēc aicina Apvienotās Karalistes 

premjerministru paziņot referenduma 

rezultātus Eiropadomes šī gada 28.–

29. jūnija sanāksmē; norāda, ka ar šādu 

paziņojumu tiks sākta izstāšanās 

procedūra; 

5. brīdina — lai nepieļautu nenoteiktību, 

kas nevienam nav vēlama, un lai 

aizsargātu Savienības integritāti, LES 

50. pantā noteiktais paziņojums ir jāsniedz 

pēc iespējas drīzāk; sagaida, ka 

Apvienotās Karalistes premjerministrs 

paziņos referenduma rezultātus 

Eiropadomes šā gada 28. un 29. jūnija 

sanāksmē; norāda, ka ar šādu paziņojumu 

tiks sākta izstāšanās procedūra; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/21 

Grozījums Nr.  21 

Luděk Niedermayer 

PPE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Lēmums izstāties no ES, ar ko noslēdzās AK referendums 

Rezolūcijas priekšlikums 

7.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  7.a uzsver — kamēr nebūs panākta 

vienošanās par turpmākajām attiecībām 

vai kamēr nebūs notecējis iespējamais 

sarunu termiņš, AK joprojām būs 

pilntiesīga ES dalībvalsts; vienlaikus AK 

ir godam jāpilda visi savi dalībvalsts 

pienākumi līdz pat izstāšanās brīdim; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/22 

Grozījums Nr.  22 

Manfred Weber 

PPE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Lēmums izstāties no ES, ar ko noslēdzās AK referendums 

Rezolūcijas priekšlikums 

8. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

8. atgādina, ka saskaņā ar Līgumiem ir 

nepieciešama Eiropas Parlamenta 

piekrišana un ka tas ir pilnībā jāiesaista 

dažādu procedūru saistībā ar izstāšanās 

līgumu un jebkādām turpmākajām 

attiecībām visos posmos; 

8. atgādina, ka saskaņā ar Līgumiem ir 

nepieciešama Eiropas Parlamenta 

piekrišana un ka pēc attiecīga 

pieprasījuma tam ir pilnībā jāiesaistās 

visos ar izstāšanās līgumu un jebkādām 

turpmākām attiecībām saistīto dažādo 

procedūru posmos; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/23 

Grozījums Nr.  23 

Luděk Niedermayer 

PPE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Lēmums izstāties no ES, ar ko noslēdzās AK referendums 

Rezolūcijas priekšlikums 

9.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  9.a aicina Komisiju un Padomi nelokāmi 

aizstāvēt ES un tās 27 dalībvalstu 

iedzīvotāju intereses (pēc AK izstāšanās 

no ES) gaidāmajās sarunās ar AK 

varasiestādēm par turpmākajām 

attiecībām ar AK; 

Or. en 



 

AM\1099164LV.doc  PE585.268v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

27.6.2016 B8-0838/24 

Grozījums Nr.  24 

Manfred Weber 

PPE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Lēmums izstāties no ES, ar ko noslēdzās AK referendums 

Rezolūcijas priekšlikums 

10. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

10. uzsver, ka pašreizējās problēmas liek 

pārdomāt ES nākotni — ir nepieciešams 

reformēt Savienību un to padarīt labāku 

un demokrātiskāku; atzīmē — lai arī dažas 

dalībvalstis var izvēlēties lēnāku vai 

mazāka apjoma integrāciju, ir jāpastiprina 

ES kodols un būtu jāizvairās no à la carte 

risinājumiem; uzskata, ka ir jāveicina 

mūsu kopīgās vērtības, jānodrošina 

stabilitāte, sociālais taisnīgums, ilgtspējība, 

izaugsme un nodarbinātība, jāpārvar 

pastāvīga ekonomiskā un sociālā 

nedrošība, jāaizsargā iedzīvotāji un jārisina 

migrācijas problēma, un šajā nolūkā ir 

jāattīsta un jādemokratizē, jo īpaši 
ekonomiskā un monetārā savienība un 

brīvības, drošības un tiesiskuma telpa, kā 

arī jāstiprina kopējā ārpolitika un drošības 

politika; tādēļ uzskata, ka reformu rezultātā 

ir jāveido Savienība, kas nodrošina to, ko 

tās iedzīvotāji vēlas; 

10. uzsver, ka pašlaik aktuālās problēmas 

liek pārdomāt ES nākotni — ir jāveic 

Savienības reforma un jāpanāk, ka tā 

kļūst labāka un demokrātiskāka; 

atzīmē — lai arī dažas dalībvalstis var 

izvēlēties lēnāku vai ne tik pamatīgu 

integrāciju, ir jāveido spēcīgāks ES kodols 

un nevajadzētu pieļaut à la carte 

risinājumus; uzskata, ka ir jāveicina mūsu 

kopīgās vērtības, jānodrošina stabilitāte, 

sociālais taisnīgums, ilgtspējība, izaugsme 

un nodarbinātība, jāpārvar pastāvīga 

ekonomiskā un sociālā nedrošība, 

jāaizsargā iedzīvotāji un jārisina migrācijas 

problēma un ka šajā nolūkā jo īpaši ir 

jāpanāk stabilāka un pamatīgāka 
ekonomiskā un monetārā savienība un 

brīvības, drošības un tiesiskuma telpa, kā 

arī spēcīgāka kopējā ārpolitika un drošības 

politika; tāpēc uzskata, ka reformu 

rezultātā ir jāizveido tāda Savienība, kas 

attaisno iedzīvotāju cerības; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/25 

Grozījums Nr.  25 

Manfred Weber 

PPE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Lēmums izstāties no ES, ar ko noslēdzās AK referendums 

Rezolūcijas priekšlikums 

13. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

13. norāda, ka Parlaments ieviesīs izmaiņas 

savā iekšējā struktūrā, lai atspoguļotu 

Apvienotās Karalistes pilsoņu gribu 

izstāties no Eiropas Savienības; 

13. norāda, ka Parlaments mainīs savu 

iekšējo struktūru, lai atspoguļotu 

Apvienotās Karalistes pilsoņu vairākuma 

gribu izstāties no Eiropas Savienības; 

Or. en 

 

 


