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27.6.2016 B8-0838/17 

Alteração  17 

Manfred Weber 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decisão do Reino Unido de se retirar da União na sequência do referendo 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Toma nota da vontade dos cidadãos do 

Reino Unido de deixar a União; salienta 

que a vontade expressa pelo povo deve ser 

inteiramente respeitada, começando pela 

aplicação imediata do artigo 50.º do 

Tratado da União Europeia (TUE); 

1. Toma nota da vontade da maioria dos 

cidadãos do Reino Unido de deixar a 

União; salienta que a vontade expressa 

pelo povo deve ser inteiramente respeitada, 

começando pela aplicação imediata do 

artigo 50.º do Tratado da União Europeia 

(TUE), após o Reino Unido o ter 

invocado; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/18 

Alteração  18 

Manfred Weber 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decisão do Reino Unido de se retirar da União na sequência do referendo 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Sublinha que se trata de um momento 

crucial para a UE: os interesses e as 

expetativas dos cidadãos da União devem 

voltar a ser colocados no centro do debate; 

salienta que o projeto europeu deve ser 

relançado de imediato; 

2. Sublinha que se trata de um momento 

crucial para a UE: os interesses e as 

expetativas dos cidadãos da União devem 

voltar a ser colocados no centro do debate; 

salienta que o projeto europeu deve ser 

relançado de imediato e, se necessário, 

reformado; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/19 

Alteração  19 

Manfred Weber 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decisão do Reino Unido de se retirar da União na sequência do referendo 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

3. Salienta que a vontade dos cidadãos do 

Reino Unido deve ser respeitada através da 

aplicação rápida e coerente do processo de 

retirada; 

3. Salienta que a vontade da maioria dos 

cidadãos do Reino Unido deve ser 

respeitada através da aplicação rápida e 

coerente do processo de retirada; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/20 

Alteração  20 

Manfred Weber 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decisão do Reino Unido de se retirar da União na sequência do referendo 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Recorda que, para evitar uma situação de 

incerteza perniciosa para todos e proteger a 

integridade da União, a notificação prevista 

no artigo 50.º do TUE dever ter lugar de 

imediato; solicita, por conseguinte, ao 

Primeiro-Ministro do Reino Unido que 

notifique o resultado do referendo ao 

Conselho Europeu de 28-29 de junho; 

salienta que esta notificação porá em 

marcha o processo de retirada; 

5. Recorda que, para evitar uma situação de 

incerteza perniciosa para todos e proteger a 

integridade da União, a notificação prevista 

no artigo 50.º do TUE deve ter lugar o mais 

rapidamente possível; espera que o 

Primeiro-Ministro do Reino Unido 

notifique o resultado do referendo ao 

Conselho Europeu de 28-29 de junho; 

salienta que esta notificação porá em 

marcha o processo de retirada; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/21 

Alteração  21 

Luděk Niedermayer 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decisão do Reino Unido de se retirar da União na sequência do referendo 

Proposta de resolução 

N.º 7-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  7-A. Salienta que o Reino Unido 

beneficiará da participação na UE até que 

seja alcançado um acordo sobre as 

relações futuras ou até que expire o prazo 

para a negociação; frisa que, 

simultaneamente, o Reino Unido deve 

honrar todas as obrigações decorrentes da 

sua qualidade de membro até ao momento 

da sua retirada; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/22 

Alteração  22 

Manfred Weber 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decisão do Reino Unido de se retirar da União na sequência do referendo 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 

Proposta de resolução Alteração 

8. Recorda que, nos termos dos Tratados, é 

requerida a aprovação do Parlamento 

Europeu, que deve participar plenamente 

em todas as fases dos procedimentos 

relativos ao acordo de retirada e a qualquer 

relação futura; 

8. Recorda que, nos termos dos Tratados, é 

requerida a aprovação do Parlamento 

Europeu, que deve participar plenamente 

quando for solicitado a fazê-lo em todas as 

fases dos procedimentos relativos ao 

acordo de retirada e a qualquer relação 

futura; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/23 

Alteração  23 

Luděk Niedermayer 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decisão do Reino Unido de se retirar da União na sequência do referendo 

Proposta de resolução 

N.º 9-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  9-A. Insta a Comissão e o Conselho a 

defenderem com determinação os 

interesses dos cidadãos da UE e dos seus 

27 Estados-Membros (depois de o Reino 

Unido sair da UE) durante as próximas 

negociações com as autoridades do Reino 

Unido sobre as futuras relações com o 

Reino Unido; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/24 

Alteração  24 

Manfred Weber 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decisão do Reino Unido de se retirar da União na sequência do referendo 

Proposta de resolução 

N. 10 

 

Proposta de resolução Alteração 

10. Realça que os atuais desafios impõem 

uma reflexão sobre o futuro da União: é 

necessário reformar e melhorar a União, 

bem como torná-la mais democrática; 

assinala que, embora alguns Estados-

Membros possam optar por uma integração 

mais lenta ou menos profunda, é necessário 

reforçar o núcleo duro da União e evitar 

soluções diferenciadas para cada Estado-

Membro; considera que a necessidade de 

promover os nossos valores comuns, de 

assegurar estabilidade, justiça social, 

sustentabilidade, crescimento e emprego, 

de ultrapassar a incerteza económica e 

social persistente, de proteger os cidadãos e 

de dar resposta ao desafio da migração 

implica desenvolver e democratizar, em 

particular a União Económica e Monetária 

e o espaço de liberdade, segurança e 

justiça, bem como reforçar a política 

externa e de segurança comum; considera, 

por conseguinte, que as reformas devem 

conduzir a uma União que esteja à altura 

dos anseios dos cidadãos; 

10. Realça que os atuais desafios impõem 

uma reflexão sobre o futuro da União: é 

necessário reformar e melhorar a União, 

bem como torná-la mais democrática; 

assinala que, embora alguns Estados-

Membros possam optar por uma integração 

mais lenta ou menos profunda, é necessário 

reforçar o núcleo duro da União e evitar 

soluções diferenciadas para cada Estado-

Membro; considera que a necessidade de 

promover os nossos valores comuns, de 

assegurar estabilidade, justiça social, 

sustentabilidade, crescimento e emprego, 

de ultrapassar a incerteza económica e 

social persistente, de proteger os cidadãos e 

de dar resposta ao desafio da migração 

implica estabilizar e aprofundar, em 

particular a União Económica e Monetária 

e o espaço de liberdade, segurança e 

justiça, bem como reforçar a política 

externa e de segurança comum; considera, 

por conseguinte, que as reformas devem 

conduzir a uma União que esteja à altura 

dos anseios dos cidadãos; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/25 

Alteração  25 

Manfred Weber 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decisão do Reino Unido de se retirar da União na sequência do referendo 

Proposta de resolução 

Nº. 13 

 

Proposta de resolução Alteração 

13. Manifesta a sua intenção de introduzir 

modificações na sua organização interna 

para refletir a vontade dos cidadãos do 

Reino Unido de deixar a União; 

13. Manifesta a sua intenção de introduzir 

modificações na sua organização interna 

para refletir a vontade da maioria dos 

cidadãos do Reino Unido de deixar a 

União; 

Or. en 

 

 


