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27.6.2016 B8-0838/27 

Tarkistus  27 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Yhdistyneen kuningaskunnan kansanäänestyksen perusteella tekemästä päätöksestä erota 

EU:sta 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. ottaa huomioon Yhdistyneen 

kuningaskunnan kansalaisten ilmaiseman 

tahdon erota EU:sta; korostaa, että kansan 

tahtoa on kunnioitettava täysin ja on 

käynnistettävä välittömästi Euroopan 

unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 

50 artiklan mukainen menettely; 

1. ottaa huomioon Yhdistyneen 

kuningaskunnan kansalaisten ilmaiseman 

tahdon erota EU:sta; korostaa, että kansan 

tahtoa on kunnioitettava täysin ja on 

käynnistettävä mahdollisimman pian 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 

(SEU) 50 artiklan mukainen menettely; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/28 

Tarkistus  28 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Yhdistyneen kuningaskunnan kansanäänestyksen perusteella tekemästä päätöksestä erota 

EU:sta 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. tähdentää, että EU:lle tilanne on 

kriittinen: huomion keskipisteeksi on 

jälleen palautettava unionin kansalaisten 

edut ja odotukset ja Eurooppa-hanke on 

käynnistettävä välittömästi uudelleen; 

2. tähdentää, että EU:lle tilanne on 

kriittinen: huomion keskipisteeksi on 

jälleen palautettava unionin kansalaisten 

edut ja odotukset ja Eurooppa-hanke on 

käynnistettävä uudelleen luomalla kattava 

strategia, jolla pyritään selviytymään 

talouskriiseistä ja kasvavasta 

eriarvoisuudesta sekä puuttumaan 

unionin toimielinten demokraattisessa 

hallinnossa tarvittaviin muutoksiin; 

korostaa, että tarvitaan laajoja toimia, 

jotta kansalaisten on mahdollista 

osallistua tämän 

uudelleenkäynnistämisen muotoiluun; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/29 

Tarkistus  29 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Yhdistyneen kuningaskunnan kansanäänestyksen perusteella tekemästä päätöksestä erota 

EU:sta 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. tähdentää, että Yhdistyneen 

kuningaskunnan kansalaisten tahtoa olisi 

kunnioitettava panemalla eroamismenettely 

nopeasti ja johdonmukaisesti täytäntöön; 

3. tähdentää, että Yhdistyneen 

kuningaskunnan kansalaisten tahtoa olisi 

kunnioitettava panemalla eroamismenettely 

nopeasti ja johdonmukaisesti täytäntöön 

siten, että otetaan asianmukaisesti 

huomioon Skotlannin ja Pohjois-Irlannin 

kansalaisten ilmaisema toive jäädä 

EU:hun; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/30 

Tarkistus  30 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Yhdistyneen kuningaskunnan kansanäänestyksen perusteella tekemästä päätöksestä erota 

EU:sta 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. varoittaa, että kaikkien kannalta 

vahingollisen epävarmuuden välttämiseksi 

ja unionin eheyden suojelemiseksi SEU-

sopimuksen 50 artiklassa tarkoitettu 

ilmoitus on tehtävä välittömästi; pyytää 

näin ollen Yhdistyneen kuningaskunnan 

pääministeriä ilmoittamaan 

kansanäänestyksen tuloksesta 28.–

29. kesäkuuta järjestettävälle Eurooppa-

neuvostolle; toteaa, että eroamismenettely 

käynnistetään tämän ilmoituksen 

perusteella; 

5. varoittaa, että kaikkien kannalta 

vahingollisen epävarmuuden välttämiseksi 

ja unionin eheyden suojelemiseksi SEU-

sopimuksen 50 artiklassa tarkoitettu 

ilmoitus on tehtävä mahdollisimman pian; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/31 

Tarkistus  31 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Yhdistyneen kuningaskunnan kansanäänestyksen perusteella tekemästä päätöksestä erota 

EU:sta 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. kehottaa neuvostoa nimittämään 

komission neuvottelijaksi SEU-

sopimuksen 50 artiklan nojalla käytäviin 

neuvotteluihin; 

9. kehottaa neuvostoa nimittämään 

komission neuvottelijaksi SEU-

sopimuksen 50 artiklan nojalla käytäviin 

neuvotteluihin ja asettamaan neuvottelut 

Euroopan parlamentin asiasta vastaavien 

valiokuntien valvontaan; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/32 

Tarkistus  32 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Yhdistyneen kuningaskunnan kansanäänestyksen perusteella tekemästä päätöksestä erota 

EU:sta 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. kehottaa laatimaan EU:n parantamista 

koskevan suunnitelman, joka perustuu 

Lissabonin sopimuksen täysimääräiseen 

täytäntöönpanoon, ja tarkistamaan 

suunnitelman päätteeksi perussopimuksen 

määräyksiä; 

11. kehottaa laatimaan EU:n parantamista 

koskevan suunnitelman, joka perustuu 

Lissabonin sopimuksen täysimääräiseen 

täytäntöönpanoon, ja tarkistamaan 

suunnitelman päätteeksi perussopimuksen 

määräyksiä; kehottaa perustamaan 

unionin kansalaisten neuvottelukuntia, 

jotta voidaan laatia EU:lle vahva ja 

ytimekäs perustuslaki avoimessa, 

kattavassa ja osallistavassa prosessissa; 

katsoo, että neuvoston olisi sitouduttava 

alistamaan kyseinen tuleva perustuslaki 

unionin laajuiseen kansanäänestykseen; 

pitää perustuslaillista prosessia 

välttämättömänä rakennettaessa aidosti 

demokraattinen toimielinkehys ja 

luotaessa unionin poliittiseen 

toimintaympäristöön yhteistä 

omistautumista; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/33 

Tarkistus  33 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Yhdistyneen kuningaskunnan kansanäänestyksen perusteella tekemästä päätöksestä erota 

EU:sta 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. mukauttaa sisäistä organisaatiotaan 

ottaakseen huomioon Yhdistyneen 

kuningaskunnan kansalaisten tahdon 

erota Euroopan unionista; 

Poistetaan. 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/34 

Tarkistus  34 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Yhdistyneen kuningaskunnan kansanäänestyksen perusteella tekemästä päätöksestä erota 

EU:sta 

Päätöslauselmaesitys 

14 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. kehottaa komission puheenjohtajaa 

jakamaan Yhdistyneen kuningaskunnan 

komissaarin tehtävät välittömästi 

uudelleen; 

14. panee merkille Yhdistyneen 

kuningaskunnan komissaarin 

eroilmoituksen ja hänen tehtäviensä 

uudelleenjaon; 

Or. en 

 

 


