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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по икономически и 
парични въпроси:

– да включи следните предложения в предложението за резолюция, което ще приеме:

1. съображение Й а (ново)
като има предвид, че институциите следва да се подготвят за евентуалната 
необходимост от преразглеждане на Договорите,

2. съображение Й б (ново)
като има предвид, че чрез член 48 от Договора за ЕС на Европейския парламент се 
предоставят правомощия за представяне на проекти за преразглеждане на Договорите,

3. Параграф 2 а (нов)
призовава Комисията в допълнение към мерките, които могат и следва своевременно да 
се предприемат в рамките на съществуващите договори, да насочи вниманието си към 
институционалните промени, които могат да се окажат необходими с оглед на 
последователното и ефикасно икономическо управление,

4. Параграф 3 а (нов)
призовава водещата комисия да изготви доклад относно конституционните аспекти, 
свързани с икономическото управление, което е необходимо за гладкото 
функциониране и жизнеспособността на Паричния съюз, като изцяло се вземат предвид 
решенията, които ще бъдат взети въз основа на дейността на специалната група на 
Европейския съвет за икономическото управление,

– да включи следните препоръки в приложението към предложението за резолюция:

Препоръка 8 а (нова): Разглеждане на необходимите институционални промени с 
оглед на последователното и ефикасно икономическо управление

Успоредно с мерките, които могат и следва да се предприемат във възможно 
най-кратък срок съгласно настоящата институционална рамка, следва да се постави 
началото на процес на обсъждане, с цел да се определят границите на тази рамка и да се 
очертаят насоките за една бъдеща реформа на Договорите, като се предостави 
възможност за въвеждане на механизми и структури, необходими с оглед на 
последователното и ефикасно икономическо управление, и за действително сближаване 
на макроикономическо равнище между държавите-членки от еврозоната и в ЕС като 
цяло.

Препоръка 8 б (нова): Разглеждане на възможността за въвеждане на нова 
междупарламентарна практика с оглед на последователното и ефикасно 
икономическо управление

Следва да се осигури по-добра координация между дейността на Европейския 
парламент, чиито бюджетни правомощия бяха разширени, и дейността на 
националните парламенти. 
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