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27.6.2016 B8-0838/27 

Amendamentul  27 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decizia de a părăsi UE în urma referendumului din Regatul Unit 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. ia act de dorința cetățenilor Regatului 

Unit de a părăsi Uniunea Europeană; 

subliniază că voința poporului trebuie să 

fie respectată în întregime și pe deplin, 

începând cu activarea imediată a articolului 

50 din Tratatul privind Uniunea Europeană 

(TUE); 

1. ia act de dorința cetățenilor Regatului 

Unit de a părăsi Uniunea Europeană; 

subliniază că voința poporului trebuie să 

fie respectată în întregime și pe deplin, 

începând cu activarea articolului 50 din 

Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) 

cât de curând posibil; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/28 

Amendamentul  28 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decizia de a părăsi UE în urma referendumului din Regatul Unit 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. subliniază faptul că acesta este un 

moment critic pentru UE: interesele și 

așteptările cetățenilor Uniunii trebuie 

readuse în centrul dezbaterii; proiectul 

european trebuie să fie relansat chiar 

acum; 

2. subliniază faptul că acesta este un 

moment critic pentru UE: interesele și 

așteptările cetățenilor Uniunii trebuie 

readuse în centrul dezbaterii; proiectul 

european trebuie să fie relansat prin 

elaborarea unei strategii globale care să 

aibă drept obiectiv depășirea crizelor 

economice și a inegalităților crescânde și 

care să introducă schimbările necesare în 

privința guvernanței democratice a 

instituțiilor europene; subliniază că 

trebuie să se depună eforturi substanțiale 

pentru a le permite cetățenilor să participe 

la formularea acestei relansări; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/29 

Amendamentul  29 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decizia de a părăsi UE în urma referendumului din Regatul Unit 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. subliniază că voința cetățenilor 

Regatului Unit ar trebui să fie respectată 

prin aplicarea rapidă și coerentă a 

procedurii de retragere; 

3. subliniază că voința cetățenilor 

Regatului Unit ar trebui să fie respectată 

prin aplicarea rapidă și coerentă a 

procedurii de retragere, ținând seama în 

mod corespunzător de dorința de a 

rămâne în UE exprimată de populația 

Scoției și a Irlandei de Nord; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/30 

Amendamentul  30 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decizia de a părăsi UE în urma referendumului din Regatul Unit 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. atrage atenția asupra faptului că, pentru a 

preveni incertitudini cu efecte negative 

pentru toți și pentru a proteja integritatea 

Uniunii, notificarea menționată la articolul 

50 din TUE trebuie să aibă loc imediat; 

prin urmare, solicită prim-ministrului 

Regatului Unit să notifice rezultatul 

referendumului Consiliului European din 

28-29 iunie; această notificare va iniția 

procedura de retragere; 

5. atrage atenția asupra faptului că, pentru a 

preveni incertitudini cu efecte negative 

pentru toți și pentru a proteja integritatea 

Uniunii, notificarea menționată la articolul 

50 din TUE trebuie să aibă loc cât mai 

curând posibil; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/31 

Amendamentul  31 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decizia de a părăsi UE în urma referendumului din Regatul Unit 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. invită Consiliul să desemneze Comisia 

drept negociator pentru articolul 50 din 

TUE; 

9. invită Consiliul să desemneze Comisia 

drept negociator pentru articolul 50 din 

TUE și să o plaseze sub supravegherea 

comisiei de resort a Parlamentului 

European; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/32 

Amendamentul  32 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decizia de a părăsi UE în urma referendumului din Regatul Unit 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. solicită elaborarea unei foi de parcurs 

pentru o Uniune mai bună, bazată pe 

exploatarea deplină a Tratatului de la 

Lisabona, care să fie completată de o 

revizuire a tratatului; 

11. solicită elaborarea unei foi de parcurs 

pentru o Uniune mai bună, bazată pe 

exploatarea deplină a Tratatului de la 

Lisabona, care să fie completată de o 

revizuire a tratatului; solicită crearea unor 

convenții ale cetățenilor europeni, care să 

aibă obiectivul de a elabora o constituție 

solidă și concisă a UE printr-un proces 

participativ, deschis și favorabil 

incluziunii; consideră că Consiliul ar 

trebui să se angajeze să supună această 

viitoare constituție unui referendum 

european; consideră că pentru a construi 

un cadru instituțional cu adevărat 

democratic și pentru a garanta deținerea 

în comun a spațiului politic european este 

necesar un proces constituant; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/33 

Amendamentul  33 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decizia de a părăsi UE în urma referendumului din Regatul Unit 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. are intenția de a aduce modificări în 

organizarea sa internă, pentru a reflecta 

voința cetățenilor Regatului Unit de a se 

retrage din Uniunea Europeană; 

eliminat 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/34 

Amendamentul  34 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decizia de a părăsi UE în urma referendumului din Regatul Unit 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. invită Președintele Comisiei să realoce 

portofoliul comisarului Regatului Unit, cu 

efect imediat; 

14. ia act de demisia comisarului Regatului 

Unit și de reatribuirea portofoliului său; 

Or. en 

 

 


