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Ændringsforslag  27 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

om afgørelsen om at forlade EU som følge af folkeafstemningen i Det Forenede Kongerige 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. noterer sig, at borgerne i Det Forenede 

Kongerige ønsker at forlade EU; påpeger, 

at borgernes ønske skal respekteres fuldt 

ud ved omgående at aktivere artikel 50 i 

traktaten om Den Europæiske Union 

(TEU); 

1. noterer sig, at borgerne i Det Forenede 

Kongerige ønsker at forlade EU; påpeger, 

at borgernes ønske skal respekteres fuldt 

ud ved snarest muligt at aktivere artikel 50 

i traktaten om Den Europæiske Union 

(TEU); 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/28 

Ændringsforslag  28 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

om afgørelsen om at forlade EU som følge af folkeafstemningen i Det Forenede Kongerige 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. understreger, at dette er et kritisk 

tidspunkt for EU: EU-borgernes interesser 

og forventninger skal igen have en central 

plads i debatten, og EU-projektet skal 

relanceres med det samme; 

2. understreger, at dette er et kritisk 

tidspunkt for EU: EU-borgernes interesser 

og forventninger skal igen have en central 

plads i debatten, og EU-projektet skal 

relanceres ved, at der opbygges en samlet 

strategi med sigte på at overvinde 

økonomiske kriser og voksende uligheder, 

samt at der tages fat på de ændringer, der 

er behov for i den demokratiske styring af 

EU-institutionerne; understreger, at en 

omfattende indsats er nødvendig for at 

give borgerne mulighed for at bidrage til 

formuleringen af denne relancering; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/29 

Ændringsforslag  29 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

om afgørelsen om at forlade EU som følge af folkeafstemningen i Det Forenede Kongerige 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

3. understreger, at de britiske borgeres 

ønske bør respekteres via en hurtig og 

sammenhængende gennemførelse af 

udtrædelsesproceduren; 

3. understreger, at de britiske borgeres 

ønske bør respekteres via en hurtig og 

sammenhængende gennemførelse af 

udtrædelsesproceduren, idet der tages 

behørigt hensyn til det ønske, som 

befolkningen i Skotland og Nordirland 

har tilkendegivet om at forblive i EU; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/30 

Ændringsforslag  30 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

om afgørelsen om at forlade EU som følge af folkeafstemningen i Det Forenede Kongerige 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. advarer om, at den i artikel 50 i TEU 

fastlagte meddelelse skal gives 

øjeblikkeligt med henblik på at undgå 

skadelig usikkerhed for alle og beskytte 

Unionens integritet; anmoder følgelig Det 

Forenede Kongeriges premierminister om 

at give meddelelse om resultatet af 

folkeafstemningen til Det Europæiske 

Råd under mødet den 28.-29. juni; 

bemærker, at denne meddelelse vil 

iværksætte udtrædelsesproceduren; 

5. advarer om, at den i artikel 50 i TEU 

fastlagte meddelelse skal gives hurtigst 

muligt med henblik på at undgå skadelig 

usikkerhed for alle og beskytte Unionens 

integritet; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/31 

Ændringsforslag  31 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

om afgørelsen om at forlade EU som følge af folkeafstemningen i Det Forenede Kongerige 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. opfordrer Rådet til at udpege 

Kommissionen som forhandler med hensyn 

til artikel 50 i TEU; 

9. opfordrer Rådet til at udpege 

kommissionen som forhandler med hensyn 

til artikel 50 i TEU og til at lade den være 

underlagt tilsyn af Europa-Parlamentets 

kompetente udvalg; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/32 

Ændringsforslag  32 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

om afgørelsen om at forlade EU som følge af folkeafstemningen i Det Forenede Kongerige 

Forslag til beslutning 

Punkt 11 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

11. opfordrer til en køreplan for en bedre 

Union, der er baseret på en fuld udnyttelse 

af Lissabontraktaten, og som skal 

fuldendes af en traktatændring; 

11. opfordrer til en køreplan for en bedre 

Union, der er baseret på en fuld udnyttelse 

af Lissabontraktaten, og som skal 

fuldendes af en traktatændring; opfordrer 

til, at der oprettes en konvention om EU-

borgere med henblik på at udarbejde en 

stærk og koncis forfatning for EU 

gennem en åben, integreret og 

deltagelsesorienteret proces; mener, at 

Rådet bør forpligte sig til at lægge denne 

fremtidige forfatning ud til en EU-

dækkende folkeafstemning;   mener, at en 

konstituerende proces er nødvendig for at 

opbygge sande demokratiske 

institutionelle rammer og for et fælles 

ejerskab af det europæiske politiske 

område; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/33 

Ændringsforslag  33 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

om afgørelsen om at forlade EU som følge af folkeafstemningen i Det Forenede Kongerige 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. vil vedtage ændringer i sin interne 

organisation for at afspejle ønsket fra 

borgerne i Det Forenede Kongerige om at 

forlade Den Europæiske Union; 

udgår 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/34 

Ændringsforslag  34 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

om afgørelsen om at forlade EU som følge af folkeafstemningen i Det Forenede Kongerige 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. opfordrer formanden for 

Kommissionen til med øjeblikkelig 

virkning at omfordele den portefølje, som 
kommissæren fra Det Forenede Kongerige 

er blevet tildelt; 

14. tager til efterretning, at kommissæren 

fra Det Forenede Kongerige træder tilbage, 

og at hans portefølje omfordeles; 

Or. en 

 

 


