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27.6.2016 B8-0838/27 

Predlog spremembe  27 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE  

o odločitvi o izstopu iz EU, ki izhaja iz referenduma v Združenem kraljestvu  

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. je seznanjen z željo državljanov 

Združenega kraljestva, da zapustijo EU; 

poudarja, da je treba voljo ljudstva v celoti 

in docela spoštovati ter nemudoma začeti 

uporabljati člen 50 Pogodbe o Evropski 

uniji (PEU); 

1. je seznanjen z željo državljanov 

Združenega kraljestva, da zapustijo EU; 

poudarja, da je treba voljo ljudstva v celoti 

in docela spoštovati ter čim prej začeti 

uporabljati člen 50 Pogodbe o Evropski 

uniji (PEU); 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/28 

Predlog spremembe  28 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE  

o odločitvi o izstopu iz EU, ki izhaja iz referenduma v Združenem kraljestvu  

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. poudarja, da je zdaj pomemben trenutek 

za EU, ko morajo biti interesi in 

pričakovanja državljanov Unije znova v 

središču razprav in je treba evropski 

projekt znova začeti; 

2. poudarja, da je zdaj pomemben trenutek 

za EU, ko morajo biti interesi in 

pričakovanja državljanov Unije znova v 

središču razprav in je treba evropski 

projekt znova začeti z oblikovanjem 

celostne strategije, s katero bomo 

premagali gospodarsko krizo in 

naraščajoče neenakosti ter se spoprijeli z 

nujno potrebnimi spremembami v 

demokratičnem upravljanju evropskih 

institucij; poudarja, da so pri 

opredeljevanju tega novega začetka 

potrebna širša prizadevanja za 

sodelovanje državljanov; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/29 

Predlog spremembe  29 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE  

o odločitvi o izstopu iz EU, ki izhaja iz referenduma v Združenem kraljestvu  

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. poudarja, da je treba voljo britanskih 

državljanov spoštovati s hitrim in skladnim 

izvajanjem postopka za izstop; 

3. poudarja, da je treba voljo britanskih 

državljanov spoštovati s hitrim in skladnim 

izvajanjem postopka za izstop ter ob 

upoštevanju izražene volje prebivalcev 

Škotske in Severne Irske, da bi ostali v 

EU; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/30 

Predlog spremembe  30 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE  

o odločitvi o izstopu iz EU, ki izhaja iz referenduma v Združenem kraljestvu  

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. opozarja, da je treba obvestilo iz člena 

50 PEU izdati takoj, da se prepreči 

negotovost, ki bi bila vsem v škodo, in 

zaščiti celovitost Unije; zato predsednika 

vlade Združenega kraljestva poziva, naj o 

izidu referenduma uradno obvesti 

Evropski Svet, ki bo zasedal 28. in 29. 

junija; navaja, da se bo s tem obvestilom 

začel postopek izstopa; 

5. opozarja, da je treba obvestilo iz člena 

50 PEU izdati čim prej, da se prepreči 

negotovost, ki bi bila vsem v škodo, in 

zaščiti celovitost Unije; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/31 

Predlog spremembe  31 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE  

o odločitvi o izstopu iz EU, ki izhaja iz referenduma v Združenem kraljestvu  

Predlog resolucije 

Odstavek 9 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. poziva Svet, naj Komisijo imenuje za 

pogajalko o členu 50 PEU; 

9. poziva Svet, naj Komisijo imenuje za 

pogajalko o členu 50 PEU, za nadzor nad 

njo pa naj bodo zadolženi pristojni odbori 

Evropskega parlamenta; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/32 

Predlog spremembe  32 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE  

o odločitvi o izstopu iz EU, ki izhaja iz referenduma v Združenem kraljestvu  

Predlog resolucije 

Odstavek 11 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. poziva k časovnemu načrtu za boljšo 

Unijo, pri katerem bi v celoti izkoristili 

možnosti iz Lizbonske pogodbe ter jih 

dopolnili z njenim pregledom; 

11. poziva k časovnemu načrtu za boljšo 

Unijo, pri katerem bi v celoti izkoristili 

možnosti iz Lizbonske pogodbe ter jih 

dopolnili z njeno revizijo; poziva, naj se 

oblikuje konvencija evropskih 

državljanov, da bi v odprtem, 

vključujočem in participativnem procesu 

izdelali trdno in jedrnato ustavo EU; 

meni, da bi se moral Svet zavezati, da bo 

za prihodnjo ustavo izvedel referendum v 

vsej EU; meni, da je za izgradnjo resnično 

demokratičnega institucionalnega okvira 

in za občutek pripadnosti skupnemu 

evropskemu političnemu prostoru 

potreben ustavni postopek; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/33 

Predlog spremembe  33 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE  

o odločitvi o izstopu iz EU, ki izhaja iz referenduma v Združenem kraljestvu  

Predlog resolucije 

Odstavek 13 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. bo uvedel spremembe notranjega 

ustroja, ki bodo odražale voljo državljanov 

Združenega kraljestva, da izstopijo iz 

Evropske Unije; 

črtano 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/34 

Predlog spremembe  34 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE  

o odločitvi o izstopu iz EU, ki izhaja iz referenduma v Združenem kraljestvu  

Predlog resolucije 

Odstavek 14 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

14. poziva predsednika Komisije, naj s 

takojšnjim učinkom prerazporedi portfelj 

komisarja Združenega kraljestva; 

14. je seznanjen z odstopom komisarja 

Združenega kraljestva in prerazporeditvijo 

njegovega portfelja; 

Or. en 

 

 


