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27.6.2016 B8-0838/17 

Poprawka  17 

Manfred Weber 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decyzja o wystąpieniu z UE w wyniku referendum w Wielkiej Brytanii 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. przyjmuje do wiadomości wyrażone 

przez obywateli brytyjskich pragnienie 

wystąpienia z UE; wskazuje, że wolę 

obywateli należy całkowicie i w pełni 

uszanować, rozpoczynając od 

natychmiastowego zastosowania art. 50 

Traktatu o Unii Europejskiej (TUE); 

1. przyjmuje do wiadomości wyrażone 

przez większość obywateli brytyjskich 

pragnienie wystąpienia z UE; wskazuje, że 

wolę obywateli należy całkowicie i w pełni 

uszanować, rozpoczynając od 

natychmiastowego zastosowania art. 50 

Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), gdy 

tylko Wielka Brytania się nań powoła; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/18 

Poprawka  18 

Manfred Weber 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decyzja o wystąpieniu z UE w wyniku referendum w Wielkiej Brytanii 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. podkreśla, że jest to dla UE krytyczny 

moment: interesy i oczekiwania obywateli 

Unii muszą ponownie znaleźć się w 

centrum debaty; należy teraz reaktywować 

projekt europejski; 

2. podkreśla, że jest to dla UE krytyczny 

moment: interesy i oczekiwania obywateli 

Unii muszą ponownie znaleźć się w 

centrum debaty; należy teraz reaktywować, 

a w razie potrzeby zreformować projekt 

europejski; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/19 

Poprawka  19 

Manfred Weber 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decyzja o wystąpieniu z UE w wyniku referendum w Wielkiej Brytanii 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. podkreśla, że wolę obywateli brytyjskich 

należy uszanować przez szybkie i spójne 

wdrożenie procedury wystąpienia z UE; 

3. podkreśla, że wolę większości obywateli 

brytyjskich należy uszanować przez 

szybkie i spójne wdrożenie procedury 

wystąpienia z UE; 

Or. en 



 

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

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

27.6.2016 B8-0838/20 

Poprawka  20 

Manfred Weber 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decyzja o wystąpieniu z UE w wyniku referendum w Wielkiej Brytanii 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. ostrzega, że aby zapobiec zgubnej w 

skutkach powszechnej niepewności oraz 

chronić integralność Unii, notyfikacja 

przewidziana w art. 50 TUE musi nastąpić 

niezwłocznie; w związku z tym zwraca się 

do premiera Wielkiej Brytanii o 

notyfikowanie wyniku referendum Radzie 

Europejskiej na posiedzeniu w dniach 28–

29 czerwca br.; notyfikacja ta spowoduje 

uruchomienie procedury wystąpienia z UE; 

5. ostrzega, że zapobieżenie zgubnej w 

skutkach powszechnej niepewności oraz 

ochrona integralności Unii wymaga, by 

notyfikacja przewidziana w art. 50 TUE 

nastąpiła jak najszybciej; oczekuje, że 

premier Wielkiej Brytanii notyfikuje 

wynik referendum Radzie Europejskiej na 

posiedzeniu w dniach 28–29 czerwca br.; 

notyfikacja ta spowoduje uruchomienie 

procedury wystąpienia z UE; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/21 

Poprawka  21 

Luděk Niedermayer 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decyzja o wystąpieniu z UE w wyniku referendum w Wielkiej Brytanii 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  7a. podkreśla, że Wielka Brytania będzie 

korzystać z udziału w UE do czasu 

osiągnięcia porozumienia w sprawie 

przyszłych stosunków lub dopóki nie 

upłynie termin przewidziany na 

negocjacje; zauważa, że Wielka Brytania 

musi zarazem do czasu wystąpienia 

wywiązywać się ze wszystkich obowiązków 

wynikających z członkostwa; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/22 

Poprawka  22 

Manfred Weber 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decyzja o wystąpieniu z UE w wyniku referendum w Wielkiej Brytanii 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

8. przypomina, że zgoda Parlamentu 

Europejskiego wymagana jest na mocy 

traktatów i że musi on być w pełni 

zaangażowany na wszystkich etapach 

różnego rodzaju procedur dotyczących 

umowy o wystąpieniu oraz wszelkich 

przyszłych stosunków; 

8. przypomina, że zgoda Parlamentu 

Europejskiego wymagana jest na mocy 

traktatów i że musi on być w pełni 

zaangażowany, gdy zostanie do tego 

wezwany, na wszystkich etapach 

poszczególnych procedur dotyczących 

umowy o wystąpieniu oraz wszelkich 

przyszłych stosunków; 

Or. en 



 

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

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

27.6.2016 B8-0838/23 

Poprawka  23 

Luděk Niedermayer 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decyzja o wystąpieniu z UE w wyniku referendum w Wielkiej Brytanii 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  9a. wzywa Komisję i Radę, by 

zdecydowanie broniły interesów 

mieszkańców UE i jej 27 państw 

członkowskich (po wystąpieniu Wielkiej 

Brytanii) w czasie nadchodzących 

negocjacji z władzami Wielkiej Brytanii w 

sprawie przyszłych stosunków z tym 

krajem; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/24 

Poprawka  24 

Manfred Weber 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decyzja o wystąpieniu z UE w wyniku referendum w Wielkiej Brytanii 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

10. podkreśla, że obecne wyzwania 

wymagają refleksji nad przyszłością UE: 

trzeba zreformować Unię oraz uczynić ją 

lepszą i bardziej demokratyczną; zauważa, 

że podczas gdy niektóre państwa 

członkowskie mogą postanowić, iż będą 

integrować się wolniej lub w mniejszym 

zakresie, trzon UE musi zostać 

wzmocniony, a rozwiązań wybiórczych 

należy unikać; uważa, że związku z tym, iż 

trzeba propagować nasze wspólne 
wartości, zapewnić stabilność, 

sprawiedliwość społeczną, zrównoważony 

rozwój, wzrost gospodarczy i zatrudnienie, 

pokonać utrzymującą się niepewność 

gospodarczą i społeczną, chronić 

obywateli oraz reagować na wyzwania 

związane z migracją, konieczne są rozwój i 

demokratyzacja, w szczególności unii 

gospodarczej i walutowej oraz przestrzeni 

wolności, bezpieczeństwa i 

sprawiedliwości, a także umocnienie 

wspólnej polityki zagranicznej i 

bezpieczeństwa; dlatego uważa, że 

wynikiem reform musi być Unia 

odpowiadająca oczekiwaniom obywateli; 

10. podkreśla, że obecne wyzwania 

wymagają refleksji nad przyszłością UE: 

trzeba zreformować Unię oraz uczynić ją 

lepszą i bardziej demokratyczną; zauważa, 

że podczas gdy niektóre państwa 

członkowskie mogą postanowić, iż będą 

integrować się wolniej lub w mniejszym 

zakresie, trzon UE musi zostać 

wzmocniony, a rozwiązań wybiórczych 

należy unikać; uważa, że potrzeba 

propagowania naszych wspólnych 
wartości, zapewnienia stabilności, 

sprawiedliwości społecznej, 

zrównoważonego rozwoju, wzrostu 

gospodarczego i zatrudnienia, pokonania 

utrzymującej się niepewności 

gospodarczej i społecznej, ochrony 

obywateli oraz reagowania na wyzwania 

związane z migracją wymaga stabilizacji i 

pogłębienia, w szczególności unii 

gospodarczej i walutowej oraz przestrzeni 

wolności, bezpieczeństwa i 

sprawiedliwości, a także umocnienia 

wspólnej polityki zagranicznej i 

bezpieczeństwa; dlatego uważa, że 

wynikiem reform musi być Unia 

odpowiadająca oczekiwaniom obywateli; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/25 

Poprawka  25 

Manfred Weber 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decyzja o wystąpieniu z UE w wyniku referendum w Wielkiej Brytanii 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. wprowadzi zmiany w swojej 

organizacji wewnętrznej, aby 

odzwierciedlić wyrażoną przez obywateli 

brytyjskich wolę wystąpienia z Unii 

Europejskiej; 

13. wprowadzi zmiany w swojej 

organizacji wewnętrznej, aby 

odzwierciedlić wyrażoną przez większość 

obywateli brytyjskich wolę wystąpienia z 

Unii Europejskiej; 

Or. en 

 

 


