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27.6.2016 B8-0838/27 

Poprawka  27 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decyzja o wystąpieniu z UE w wyniku referendum w Wielkiej Brytanii 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. przyjmuje do wiadomości wyrażone 

przez obywateli brytyjskich pragnienie 

wystąpienia z UE; wskazuje, że wolę 

obywateli należy całkowicie i w pełni 

uszanować, rozpoczynając od 

natychmiastowego zastosowania art. 50 

Traktatu o Unii Europejskiej (TUE); 

1. przyjmuje do wiadomości wyrażone 

przez obywateli brytyjskich pragnienie 

wystąpienia z UE; wskazuje, że wolę 

obywateli należy całkowicie i w pełni 

uszanować, rozpoczynając od jak 

najszybszego zastosowania art. 50 Traktatu 

o Unii Europejskiej (TUE);; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/28 

Poprawka  28 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decyzja o wystąpieniu z UE w wyniku referendum w Wielkiej Brytanii 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. podkreśla, że jest to dla UE krytyczny 

moment: interesy i oczekiwania obywateli 

Unii muszą ponownie znaleźć się w 

centrum debaty; należy teraz reaktywować 

projekt europejski; 

2. podkreśla, że jest to dla UE krytyczny 

moment: interesy i oczekiwania obywateli 

Unii muszą ponownie znaleźć się w 

centrum debaty; należy reaktywować 

projekt europejski, ustanawiając globalną 

strategię mającą na celu przeciwdziałanie 

kryzysom gospodarczym i narastającym 

nierównościom i wprowadzając konieczne 

zmiany w demokratycznych rządach 

instytucji europejskich; podkreśla, że 

konieczne są wzmożone wysiłki w celu 

umożliwienia obywatelom angażowania 

się w proces wcielania w życie takiej 

reaktywacji; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/29 

Poprawka  29 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decyzja o wystąpieniu z UE w wyniku referendum w Wielkiej Brytanii 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. podkreśla, że wolę obywateli brytyjskich 

należy uszanować przez szybkie i spójne 

wdrożenie procedury wystąpienia z UE; 

3. podkreśla, że wolę obywateli brytyjskich 

należy uszanować przez szybkie i spójne 

wdrożenie procedury wystąpienia z UE, z 

należytym uwzględnieniem woli wyrażonej 

przez obywateli Szkocji i Irlandii 

Północnej, którzy opowiedzieli się za 

pozostaniem w UE; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/30 

Poprawka  30 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decyzja o wystąpieniu z UE w wyniku referendum w Wielkiej Brytanii 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. ostrzega, że aby zapobiec zgubnej w 

skutkach powszechnej niepewności oraz 

chronić integralność Unii, notyfikacja 

przewidziana w art. 50 TUE musi nastąpić 

niezwłocznie; w związku z tym zwraca się 

do premiera Wielkiej Brytanii o 

notyfikowanie wyniku referendum Radzie 

Europejskiej na posiedzeniu w dniach 28–

29 czerwca br.; notyfikacja ta spowoduje 

uruchomienie procedury wystąpienia z 

UE; 

5. ostrzega, że zapobieżenie zgubnej w 

skutkach powszechnej niepewności oraz 

ochrona integralności Unii wymagają, by 

notyfikacja przewidziana w art. 50 TUE 

nastąpiła jak najszybciej; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/31 

Poprawka  31 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decyzja o wystąpieniu z UE w wyniku referendum w Wielkiej Brytanii 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

9. zwraca się do Rady o powierzenie 

Komisji roli negocjatora w sprawie art. 50 

TUE; 

9. zwraca się do Rady o powierzenie 

Komisji roli negocjatora w sprawie art. 50 

TUE oraz by właściwe komisje 

Parlamentu Europejskiego objęły ją 

swoim nadzorem; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/32 

Poprawka  32 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decyzja o wystąpieniu z UE w wyniku referendum w Wielkiej Brytanii 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

11. wzywa do stworzenia planu działań na 

rzecz lepszej Unii opartego na pełnym 

wykorzystaniu Traktatu z Lizbony, czego 

uzupełnienie powinien stanowić przegląd 

traktatu; 

11. wzywa do stworzenia planu działań na 

rzecz lepszej Unii opartego na pełnym 

wykorzystaniu Traktatu z Lizbony, czego 

uzupełnienie powinien stanowić przegląd 

traktatu; domaga się ustanowienia 

konwentu obywateli europejskich w celu 

opracowania solidnej i zwięzłej 

konstytucji UE w drodze otwartego i 

pluralistycznego procesu 

partycypacyjnego; uważa, że Rada 

powinna zobowiązać się do poddania 

takiej przyszłej konstytucji pod 

ogólnoeuropejskie referendum; uważa, że 

konieczny jest proces ustawodawczy w 

celu stworzenia prawdziwie 

demokratycznych ram instytucjonalnych 

oraz współdzielenia odpowiedzialności za 

europejską przestrzeń polityczną; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/33 

Poprawka  33 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decyzja o wystąpieniu z UE w wyniku referendum w Wielkiej Brytanii 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. wprowadzi zmiany w swojej 

organizacji wewnętrznej, aby 

odzwierciedlić wyrażoną przez obywateli 

brytyjskich wolę wystąpienia z Unii 

Europejskiej; 

skreśla się 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/34 

Poprawka  34 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decyzja o wystąpieniu z UE w wyniku referendum w Wielkiej Brytanii 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

14. wzywa przewodniczącego Komisji do 

dokonania ponownego przydziału teki 
komisarza brytyjskiego ze skutkiem 

natychmiastowym; 

14. przyjmuje do wiadomości dymisję 

komisarza brytyjskiego oraz ponowny 

przydział jego teki; 

Or. en 

 

 


