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27.6.2016 B8-0838/27 

Alteração  27 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

sobre a decisão do Reino Unido de se retirar da União na sequência do referendo 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Toma nota da vontade dos cidadãos do 

Reino Unido de deixar a União; salienta 

que a vontade expressa pelo povo deve ser 

inteiramente respeitada, começando pela 

aplicação imediata do artigo 50.º do 

Tratado da União Europeia (TUE); 

1. Toma nota da vontade dos cidadãos do 

Reino Unido de deixar a União; salienta 

que a vontade expressa pelo povo deve ser 

inteiramente respeitada, começando pela 

aplicação do artigo 50.º do Tratado da 

União Europeia (TUE) o mais 

rapidamente possível; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/28 

Alteração  28 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

sobre a decisão do Reino Unido de se retirar da União na sequência do referendo 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Sublinha que se trata de um momento 

crucial para a UE: os interesses e as 

expetativas dos cidadãos da União devem 

voltar a ser colocados no centro do debate; 

salienta que o projeto europeu deve ser 

relançado de imediato; 

2. Sublinha que se trata de um momento 

crucial para a UE: os interesses e as 

expetativas dos cidadãos da União devem 

voltar a ser colocados no centro do debate; 

salienta que o projeto europeu deve ser 

relançado através da elaboração de uma 

estratégia global que vise ultrapassar a 

crise económica e as crescentes 

desigualdades, bem como abordar as 

necessárias mudanças na governação 

democrática das instituições europeias; 

salienta que é necessário um esforço 

abrangente, de molde a permitir o 

envolvimento dos cidadãos na formulação 

desse relançamento; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/29 

Alteração  29 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

sobre a decisão do Reino Unido de se retirar da União na sequência do referendo 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

3. Salienta que a vontade dos cidadãos do 

Reino Unido deve ser respeitada através da 

aplicação rápida e coerente do processo de 

retirada; 

3. Salienta que a vontade dos cidadãos do 

Reino Unido deve ser respeitada através da 

aplicação rápida e coerente do processo de 

retirada, tendo devidamente em conta o 

desejo exprimido pelos povos da Escócia e 

da Irlanda do Norte de permanecer na 

UE; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/30 

Alteração  30 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

sobre a decisão do Reino Unido de se retirar da União na sequência do referendo 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Recorda que, para evitar uma situação de 

incerteza perniciosa para todos e proteger a 

integridade da União, a notificação prevista 

no artigo 50.º do TUE dever ter lugar de 

imediato; solicita, por conseguinte, ao 

Primeiro-Ministro do Reino Unido que 

notifique o resultado do referendo ao 

Conselho Europeu de 28-29 de junho; 

salienta que esta notificação porá em 

marcha o processo de retirada; 

5. Recorda que, para evitar uma situação de 

incerteza perniciosa para todos e proteger a 

integridade da União, a notificação prevista 

no artigo 50.º do TUE deve concretizar-se 

o mais rapidamente possível; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/31 

Alteração  31 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

sobre a decisão do Reino Unido de se retirar da União na sequência do referendo 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 

Proposta de resolução Alteração 

9. Convida o Conselho a designar a 

Comissão como negociador do artigo 50.º 

do TUE; 

9. Convida o Conselho a designar a 

Comissão como negociador do artigo 50.º 

do TUE e a colocá-la sob a supervisão das 

comissões competentes do Parlamento 

Europeu; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/32 

Alteração  32 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

sobre a decisão do Reino Unido de se retirar da União na sequência do referendo 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 

Proposta de resolução Alteração 

11. Advoga a definição de um roteiro para 

melhorar a União que tire pleno partido das 

possibilidades oferecidas pelo Tratado de 

Lisboa, a completar por uma revisão do 

Tratado; 

11. Advoga a definição de um roteiro para 

melhorar a União que tire pleno partido das 

possibilidades oferecidas pelo Tratado de 

Lisboa, a completar por uma revisão do 

Tratado; solicita a organização de 

Convenções dos Cidadãos Europeus com 

vista a elaborar uma Constituição sólida e 

concisa para a UE, através de um 

processo aberto, inclusivo e participativo; 

considera que o Conselho deveria 

comprometer-se a submeter esta futura 

Constituição a um referendo ao nível da 

UE; considera que é necessário um 

processo constituinte para a construção 

de um quadro institucional 

verdadeiramente democrático e para uma 

apropriação partilhada do espaço político 

europeu; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/33 

Alteração  33 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

sobre a decisão do Reino Unido de se retirar da União na sequência do referendo 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 

Proposta de resolução Alteração 

13. Manifesta a sua intenção de introduzir 

modificações na sua organização interna 

para refletir a vontade dos cidadãos do 

Reino Unido de deixar a União; 

Suprimido 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/34 

Alteração  34 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

sobre a decisão do Reino Unido de se retirar da União na sequência do referendo 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 

Proposta de resolução Alteração 

14. Apela ao Presidente da Comissão para 

que reatribua a pasta do Comissário do 

Reino Unido com efeitos imediatos; 

14. Regista a demissão do Comissário do 

Reino Unido e a reatribuição da respetiva 

pasta; 

Or. en 

 

 


