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27.6.2016 B8-0838/27 

Изменение  27 

Ребека Хармс, Филип Ламбертс 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Решение за напускане на ЕС в резултат на референдума в Обединеното кралство 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. отбелязва желанието на гражданите 

на Обединеното кралство да напуснат 

ЕС; изтъква, че изразената от народа 

воля трябва да бъде изцяло и напълно 

зачетена, като се започне от 

незабавното задействане на член 50 от 

Договора за ЕС (ДЕС); 

1. отбелязва желанието на гражданите 

на Обединеното кралство да напуснат 

ЕС; изтъква, че изразената от народа 

воля трябва да бъде изцяло и напълно 

зачетена, като се започне от задействане 

на член 50 от Договора за ЕС (ДЕС) в 

най-кратки срокове;; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/28 

Изменение  28 

Ребека Хармс, Филип Ламбертс 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Решение за напускане на ЕС в резултат на референдума в Обединеното кралство 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. изтъква, че това е критичен за ЕС 

момент: интересите и очакванията на 

гражданите на Съюза трябва да бъдат 

отново поставени в центъра на дебата; 

европейският проект трябва да бъде 

рестартиран сега; 

2. изтъква, че това е критичен за ЕС 

момент: интересите и очакванията на 

гражданите на Съюза трябва да бъдат 

отново поставени в центъра на дебата; 

европейският проект трябва да бъде 

рестартиран сега чрез изграждане на 

глобална стратегия, насочена към 

преодоляването на икономическата 

криза и на нарастващите 

неравенства, както и към 

осъществяването на промените, 

необходими в демократичното 

управление на европейските 

институции; подчертава, че са 

необходими огромни усилия, за да се 

даде възможност на гражданите да 

участват във формулирането на тази 

реформа; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/29 

Изменение  29 

Ребека Хармс, Филип Ламбертс 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Решение за напускане на ЕС в резултат на референдума в Обединеното кралство 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

3. изтъква, че волята на гражданите на 

Обединеното кралство следва да бъде 

зачетена посредством бързо и 

последователно прилагане на 

процедурата за оттегляне; 

3. изтъква, че волята на гражданите на 

Обединеното кралство следва да бъде 

зачетена посредством бързо и 

последователно прилагане на 

процедурата за оттегляне, като се вземе 

надлежно под внимание желанието, 

изразено от хората от Шотландия и 

Северна Ирландия, да останат в ЕС; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/30 

Изменение  30 

Ребека Хармс, Филип Ламбертс 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Решение за напускане на ЕС в резултат на референдума в Обединеното кралство 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. предупреждава, че с цел 

предотвратяването на вредната за 

всички несигурност и съхраняване на 

целостта на Съюза, посочената в член 50 

от ДЕС нотификация трябва да бъде 

осъществена незабавно; следователно 

моли министър-председателя на 

Обединеното кралство да 

нотифицира Европейския съвет на 

28-29 юни относно резултата от 

референдума; тази нотификация ще 

задейства процедурата по 

оттеглянето; 

5. предупреждава, че с цел 

предотвратяването на вредната за 

всички несигурност и съхраняване на 

целостта на Съюза, посочената в член 50 

от ДЕС нотификация трябва да бъде 

осъществена възможно най-скоро; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/31 

Изменение  31 

Ребека Хармс, Филип Ламбертс 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Решение за напускане на ЕС в резултат на референдума в Обединеното кралство 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 

 

Предложение за резолюция Изменение 

9. приканва Съвета да възложи на 

Комисията провеждането на 

преговорите по член 50 от ДЕС; 

9. приканва Съвета да възложи на 

Комисията провеждането на 

преговорите по член 50 от ДЕС и да я 

постави под надзора на 

компетентните комисии на 

Европейския парламент; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/32 

Изменение  32 

Ребека Хармс, Филип Ламбертс 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Решение за напускане на ЕС в резултат на референдума в Обединеното кралство 

Предложение за резолюция 

Параграф 11 

 

Предложение за резолюция Изменение 

11. призовава за пътна карта за един по-

добър Съюз, която да се основава на 

пълноценното оползотворяване на 

Договора от Лисабон и да бъде 

допълнена с преразглеждане на 

Договора; 

11. призовава за пътна карта за един по-

добър Съюз, която да се основава на 

пълноценното оползотворяване на 

Договора от Лисабон и да бъде 

допълнена с преразглеждане на 

Договора; призовава за създаването на 

европейски граждански конвенции с 

оглед на съставянето на силна и 

кратка конституция за ЕС 

посредством открит, приобщаващ и 

основан на участието процес; счита, 

че Съветът следва да поеме 

ангажимент за подлагането на тази 

бъдеща конституция на референдум, 

обхващащ целия ЕС; счита, че е 

необходим конституционен процес за 

изграждането на истинска 

демократична институционална 

рамка и на споделена ангажираност 

спрямо европейското политическо 

пространство; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/33 

Изменение  33 

Ребека Хармс, Филип Ламбертс 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Решение за напускане на ЕС в резултат на референдума в Обединеното кралство 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 

 

Предложение за резолюция Изменение 

13. ще задейства съответните 

промени във вътрешната си 

организация, така че да отрази 

волята на гражданите на 

Обединеното кралство за оттегляне 

от Европейския съюз; 

заличава се 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/34 

Изменение  34 

Ребека Хармс, Филип Ламбертс 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Решение за напускане на ЕС в резултат на референдума в Обединеното кралство 

Предложение за резолюция 

Параграф 14 

 

Предложение за резолюция Изменение 

14. призовава председателя на 

Комисията да преразпредели 

портфейла на члена на Комисията от 

страна на Обединеното кралство и 

решението да влезе незабавно в сила; 

14. приема за сведение оставката на 

члена на Комисията от страна на 

Обединеното кралство и 

прехвърлянето на неговия портфейл; 

Or. en 

 

 


