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27.6.2016 B8-0838/17 

Predlog spremembe  17 

Manfred Weber 

v imenu skupine PPE 

 

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 večine 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), takoj ko ga bo Združeno 

kraljestvo uveljavljalo; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/18 

Predlog spremembe  18 

Manfred Weber 

v imenu skupine PPE 

 

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 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. poudarja, da je zdaj pomemben trenutek 

za EU, ko morajo biti interesi in 

pričakovanja državljanov Unije znova v 

središču razprav in je treba evropski 

projekt znova začeti; 

2. poudarja, da je zdaj pomemben trenutek 

za EU, ko morajo biti interesi in 

pričakovanja državljanov Unije znova v 

središču razprav in je treba evropski 

projekt znova začeti ter ga po potrebi 

reformirati; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/19 

Predlog spremembe  19 

Manfred Weber 

v imenu skupine PPE 

 

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 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. poudarja, da je treba voljo britanskih 

državljanov spoštovati s hitrim in skladnim 

izvajanjem postopka za izstop; 

3. poudarja, da je treba voljo večine 

britanskih državljanov spoštovati s hitrim 

in skladnim izvajanjem postopka za izstop; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/20 

Predlog spremembe  20 

Manfred Weber 

v imenu skupine PPE 

 

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 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. opozarja, da je treba obvestilo iz člena 

50 PEU izdati takoj, da se prepreči 

negotovost, ki bi bila vsem v škodo, in 

zaščiti celovitost Unije; zato predsednika 

vlade Združenega kraljestva poziva, naj o 

izidu referenduma uradno obvesti Evropski 

Svet, ki bo zasedal 28.in 29. junija; navaja, 

da se bo s tem obvestilom začel postopek 

izstopa; 

5. opozarja, da je treba obvestilo iz člena 

50 PEU izdati čim prej, da se prepreči 

negotovost, ki bi bila vsem v škodo, in 

zaščiti celovitost Unije; pričakuje, da bo 

predsednik vlade Združenega kraljestva o 

izidu referenduma uradno obvestil 

Evropski Svet, ki bo zasedal 28.in 29. 

junija; navaja, da se bo s tem obvestilom 

začel postopek izstopa; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/21 

Predlog spremembe  21 

 Luděk Niedermayer  

v imenu skupine PPE 

 

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 7 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 7a. poudarja, da bo Združeno kraljestvo 

upravičeno do sodelovanja v EU, dokler 

ne bo sklenjen sporazum o prihodnjih 

odnosih ali potekel čas za pogajanja; 

obenem mora do trenutka izstopa 

spoštovati vse obveznosti, ki izhajajo iz 

njegovega članstva; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/22 

Predlog spremembe  22 

 Manfred Weber  

v imenu skupine PPE 

 

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 8 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. opozarja, da je po pogodbah potrebna 

odobritev Evropskega parlamenta, ki mora 

biti v vseh fazah vključen v različne 

postopke, povezane s sporazumom o 

izstopu in prihodnjimi odnosi; 

8. opozarja, da je po pogodbah potrebna 

odobritev Evropskega parlamenta, ki mora 

biti, ko je k temu pozvan, v vseh fazah 

vključen v različne postopke, povezane s 

sporazumom o izstopu in prihodnjimi 

odnosi; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/23 

Predlog spremembe  23 

 Luděk Niedermayer  

v imenu skupine PPE 

 

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 9 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 9a. poziva Komisijo in Svet, naj na 

bližnjih pogajanjih z britanskimi organi o 

prihodnjih odnosih z Združenim 

kraljestvom odločno branita interese 

prebivalcev EU in njenih 27 držav članic 

(potem ko bo Združeno kraljestvo izstopilo 

iz EU); 

Or. en 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

 

27.6.2016 B8-0838/24 

Predlog spremembe  24 

 Manfred Weber  

v imenu skupine PPE 

 

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 10 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. poudarja, da je zaradi trenutnih izzivov 

potreben razmislek o prihodnosti EU in je 

treba Unijo preoblikovati, da bi postala 

boljša in bolj demokratična; ugotavlja, da 

je treba kljub odločitvi nekaterih, da se 

vključujejo počasneje ali v manjšem 

obsegu, okrepiti jedro EU in se izogibati 

rešitvam po naročilu; meni, da potreba po 

spodbujanju skupnih vrednot, 

zagotavljanju stabilnosti, socialne varnosti, 

trajnostne rasti in delovnih mest, 

premostitvi vztrajne ekonomske in socialne 

negotovosti, zaščiti državljanov in 

obravnavi izziva migracije kliče zlasti po 

razvoju in demokratizaciji ekonomske in 

monetarne unije ter območja svobode, 

varnosti in pravice ter okrepitvi skupne 

zunanje in varnostne politike; zato meni, da 

mora iz reform iziti Unija, ki bo 

izpolnjevala pričakovanja državljanov; 

10. poudarja, da je zaradi trenutnih izzivov 

potreben razmislek o prihodnosti EU in je 

treba Unijo preoblikovati, da bi postala 

boljša in bolj demokratična; ugotavlja, da 

je treba kljub odločitvi nekaterih, da se 

vključujejo počasneje ali v manjšem 

obsegu, okrepiti jedro EU in se izogibati 

rešitvam po naročilu; meni, da potreba po 

spodbujanju skupnih vrednot, 

zagotavljanju stabilnosti, socialne varnosti, 

trajnostne rasti in delovnih mest, 

premostitvi vztrajne ekonomske in socialne 

negotovosti, zaščiti državljanov in 

obravnavi izziva migracije kliče zlasti po 

stabilizaciji in poglobitvi ekonomske in 

monetarne unije ter območja svobode, 

varnosti in pravice ter okrepitvi skupne 

zunanje in varnostne politike; zato meni, da 

mora iz reform iziti Unija, ki bo 

izpolnjevala pričakovanja državljanov; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/25 

Predlog spremembe  25 

 Manfred Weber  

v imenu skupine PPE 

 

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 13 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. bo uvedel spremembe notranjega 

ustroja, ki bodo odražale voljo državljanov 

Združenega kraljestva, da izstopijo iz 

Evropske Unije; 

13. bo uvedel spremembe notranjega 

ustroja, ki bodo odražale voljo večine 

državljanov Združenega kraljestva, da 

izstopijo iz Evropske Unije; 

Or. en 

 

 


