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27.6.2016 B8-0838/27 

Pozmeňujúci návrh  27 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

o rozhodnutí o vystúpení z EÚ vyplývajúcom z referenda v Spojenom kráľovstve 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. berie na vedomie želanie občanov 

Spojeného kráľovstva vystúpiť z EÚ; 

poukazuje na to, že vôľa, ktorú vyjadril 

ľud, sa musí v plnej miere rešpektovať, 

pričom treba začať okamžitým aktivovaním 

článku 50 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ); 

1. berie na vedomie želanie občanov 

Spojeného kráľovstva vystúpiť z EÚ; 

poukazuje na to, že vôľa, ktorú vyjadril 

ľud, sa musí v plnej miere rešpektovať, 

pričom treba čo najskôr začať s 

aktivovaním článku 50 Zmluvy 

o Európskej únii (Zmluvy o EÚ);; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/28 

Pozmeňujúci návrh  28 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

o rozhodnutí o vystúpení z EÚ vyplývajúcom z referenda v Spojenom kráľovstve 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. zdôrazňuje, že toto je pre EÚ zlomový 

okamih: záujmy a očakávania občanov 

Únie sa musia opätovne stať hlavnou 

témou diskusií; európsky projekt treba 

teraz znovu naštartovať; 

2. zdôrazňuje, že toto je pre EÚ zlomový 

okamih: záujmy a očakávania občanov 

Únie sa musia opätovne stať hlavnou 

témou diskusií; európsky projekt treba 

znovu naštartovať vytvorením globálnej 

stratégie zameranej na prekonanie 

hospodárskych kríz a rastúcich 

nerovností, ako aj riešením otázky zmien 

potrebných v demokratickom riadení 

európskych inštitúcií; zdôrazňuje, že je 

nutné vyvinúť rozsiahle úsilie, aby sa 

občanom umožnilo zapojiť sa do 

formulovania spôsobu akým európsky 

projekt znovu naštartovať; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/29 

Pozmeňujúci návrh  29 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

o rozhodnutí o vystúpení z EÚ vyplývajúcom z referenda v Spojenom kráľovstve 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. zdôrazňuje, že vôľa občanov Spojeného 

kráľovstva by sa mala rešpektovať 

urýchleným a dôsledným vykonávaním 

postupu vystúpenia; 

3. zdôrazňuje, že vôľa občanov Spojeného 

kráľovstva by sa mala rešpektovať 

urýchleným a dôsledným vykonávaním 

postupu vystúpenia, pričom treba riadne 

zohľadniť vôľu ľudu Škótska a 

Severného Írska zotrvať v EÚ; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/30 

Pozmeňujúci návrh  30 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

o rozhodnutí o vystúpení z EÚ vyplývajúcom z referenda v Spojenom kráľovstve 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. upozorňuje na to, že aby sa zabránilo 

neistote poškodzujúcej každého a ochránila 

sa integrita Únie, oznámenie stanovené 

v článku 50 ZEÚ sa musí uskutočniť 

okamžite; žiada preto predsedu vlády 

Spojeného kráľovstva, aby oznámil 

výsledky referenda na zasadnutí 

Európskej rady 28. a 29. júna; týmto 

oznámením sa začne postup vystúpenia; 

5. upozorňuje na to, že aby sa zabránilo 

neistote poškodzujúcej každého a ochránila 

sa integrita Únie, oznámenie stanovené 

v článku 50 Zmluvy o EÚ sa musí 

uskutočniť čo najskôr; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/31 

Pozmeňujúci návrh  31 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

o rozhodnutí o vystúpení z EÚ vyplývajúcom z referenda v Spojenom kráľovstve 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. vyzýva Radu, aby vymenovala Komisiu 

za vyjednávača v súvislosti s článkom 50 

ZEÚ; 

9. vyzýva Radu, aby vymenovala Komisiu 

za vyjednávača v súvislosti s článkom 50 

ZEÚ a aby ju podriadila dohľadu zo 

strany príslušných výborov Európskeho 

parlamentu; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/32 

Pozmeňujúci návrh  32 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

o rozhodnutí o vystúpení z EÚ vyplývajúcom z referenda v Spojenom kráľovstve 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. žiada, aby plán na zlepšenie Únie bol 

založený na úplnom využívaní Lisabonskej 

zmluvy, pričom by sa mal dokončiť 

revíziou zmluvy; 

11. žiada, aby plán na zlepšenie Únie bol 

založený na úplnom využívaní Lisabonskej 

zmluvy, pričom by sa mal dokončiť 

revíziou zmluvy; požaduje zriadenie 

konventov európskych občanov s cieľom 

vypracovať silnú a stručnú ústavu pre 

EÚ, a to na základe otvoreného, 

inkluzívneho a participatívneho procesu; 

domnieva sa, že Rada by sa mala 

zaviazať, že túto budúcu ústavu predloží 

na schválenie v celoúniovom referende; 

domnieva sa, že na vybudovanie skutočne 

demokratického inštitucionálneho rámca 

a v záujme spoločnej zodpovednosti za 

európsky politický priestor je nutný 

ústavodarný proces; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/33 

Pozmeňujúci návrh  33 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

o rozhodnutí o vystúpení z EÚ vyplývajúcom z referenda v Spojenom kráľovstve 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. prijme zmeny vo svojej vnútornej 

organizácii tak, aby odrážali vôľu 

občanov Spojeného kráľovstva vystúpiť 

z EÚ; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/34 

Pozmeňujúci návrh  34 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

o rozhodnutí o vystúpení z EÚ vyplývajúcom z referenda v Spojenom kráľovstve 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

14. vyzýva predsedu Komisie, aby 

s okamžitou účinnosťou prerozdelil 

portfólio komisára Spojeného kráľovstva; 

14. berie na vedomie odstúpenie komisára 

Spojeného kráľovstva a prerozdelenie jeho 

portfólia; 

Or. en 

 

 


