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27.6.2016 B8-0838/27 

Pozměňovací návrh  27 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

o rozhodnutí Spojeného království vystoupit z EU, které je výsledkem referenda  

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. bere na vědomí přání občanů Spojeného 

království vystoupit z Evropské unie; 

poukazuje na to, že vůle lidu musí být plně 

respektována tím, že bude okamžitě 

uplatněn článek 50 Smlouvy o Evropské 

unii (SEU); 

1. bere na vědomí přání občanů Spojeného 

království vystoupit z Evropské unie; 

poukazuje na to, že vůle lidu musí být plně 

respektována tím, že bude co nejdříve 

uplatněn článek 50 Smlouvy o Evropské 

unii (SEU);; 

Or. en 



 

AM\1099165CS.doc  PE585.268v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

27.6.2016 B8-0838/28 

Pozměňovací návrh  28 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

o rozhodnutí Spojeného království vystoupit z EU, které je výsledkem referenda  

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. zdůrazňuje, že z hlediska Evropské unie 

se jedná o zlomový okamžik: do centra 

diskuse se musí opět dostat zájmy 

a očekávání občanů Unie a evropský 

projekt musí dostat nový impuls; 

2. zdůrazňuje, že z hlediska Evropské unie 

se jedná o zlomový okamžik: do centra 

diskuse se musí opět dostat zájmy 

a očekávání občanů Unie a evropský 

projekt musí dostat nový impuls, a to 

vytvořením celkové strategie zaměřené na 

překonávání hospodářských krizí a 

rostoucích nerovností, ale i provedením 

potřebných změn v demokratické správě 

evropských orgánů a institucí; 

zdůrazňuje, že je zapotřebí vyvinout 

rozsáhlé úsilí, aby se občané mohli podílet 

na formulaci způsobu, jak by měl být 

evropský projekt oživen; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/29 

Pozměňovací návrh  29 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

o rozhodnutí Spojeného království vystoupit z EU, které je výsledkem referenda  

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. zdůrazňuje, že vůli občanů Spojeného 

království je nutné respektovat tím, že bude 

rychle zahájen a důsledně uplatňován 

postup pro vystoupení z Unie; 

; 

3. zdůrazňuje, že vůli občanů Spojeného 

království je nutné respektovat tím, že bude 

rychle zahájen a důsledně uplatňován 

postup pro vystoupení z Unie, přičemž je 

třeba řádně zohlednit přání obyvatel 

Skotska a Severního Irska zůstat v EU; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/30 

Pozměňovací návrh  30 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

o rozhodnutí vystoupit z EU, které je výsledkem referenda ve Spojeném království 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. poukazuje na to, že pokud nemá 

vzniknout nejistota, která by měla 

negativní důsledky pro všechny, a má-li 

být ochráněna celistvost Unie, je nutné 

okamžitě oznámit záměr vystoupit z EU, 

jak je stanoveno v článku 50 Smlouvy 

o EU; žádá proto britského ministerského 

předsedu, aby oznámil výsledek referenda 

Evropské radě na jejím zasedání ve dnech 

28.–29. června; tímto oznámením dojde k 

zahájení postupu vystoupení Spojeného 

království z Unie; 

5. poukazuje na to, že pokud nemá 

vzniknout nejistota, která by měla 

negativní důsledky pro všechny, a má-li 

být ochráněna celistvost Unie, je nutné 

oznámit záměr vystoupit z EU, jak je 

stanoveno v článku 50 Smlouvy o EU, co 

nejdříve; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/31 

Pozměňovací návrh  31 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

o rozhodnutí Spojeného království vystoupit z EU, které je výsledkem referenda  

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. vyzývá Radu, aby jednáním podle 

článku 50 pověřila Komisi; 

9. vyzývá Radu, aby jednáním podle 

článku 50 pověřila Komisi a aby ji 

podřídila dohledu ze strany příslušných 

výborů Evropského parlamentu; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/32 

Pozměňovací návrh  32 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

o rozhodnutí Spojeného království vystoupit z EU, které je výsledkem referenda 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. vyzývá k vytvoření plánu dosažení 

lepší Unie, který by se zakládal na využití 

všech možností, jež skýtá Lisabonská 

smlouva, a který by byl završen 

přepracováním Smlouvy; 

; 

11. vyzývá k vytvoření plánu dosažení 

lepší Unie, který by se zakládal na využití 

všech možností, jež skýtá Lisabonská 

smlouva, a který by byl završen 

přepracováním Smlouvy; žádá zřízení 

konventů evropských občanů, které by 

otevřeným, inkluzívním a participativním 

procesem vypracovaly silnou, avšak 

stručnou ústavu pro EU; domnívá se, že 

Rada by se měla zavázat k tomu, že tuto 

budoucí ústavu předloží k hlasování v 

celounijním referendu; domnívá se, že k 

vybudování skutečně demokratického 

institucionálního rámce a získání pocitu 

sdílené odpovědnosti za evropský politický 

prostor je potřebný ústavodárný proces; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/33 

Pozměňovací návrh  33 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

o rozhodnutí Spojeného království vystoupit z EU, které je výsledkem referenda 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. provede změny své interní organizace 

s ohledem na vůli občanů Spojeného 

království vystoupit z Evropské unie; 

vypouští se 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/34 

Pozměňovací návrh  34 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

o rozhodnutí Spojeného království vystoupit z EU, které je výsledkem referenda 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. vyzývá předsedu Komise, aby 

s okamžitou platností převedl portfolio, za 

něž odpovídá britských komisař, na jinou 

osobu; 

14. bere na vědomí rezignaci komisaře ze 

Spojeného království a přerozdělení jeho 

portfolia; 

Or. en 

 

 


