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JAVASLATOK

Az Alkotmányügyi Bizottság felkéri a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy:

– állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. (Ja) preambulumbekezdés (új)
mivel az intézményeknek fel kell készülniük arra az eshetőségre, hogy a szerződéseket felül 
kell vizsgálni,

2. (Jb) preambulumbekezdés (új)
mivel az EUSz. 48. cikke feljogosítja az Európai Parlamentet a Szerződések módosítására 
irányuló javaslatok benyújtására,

3. (2a) bekezdés (új)
kéri a Bizottságot, gondolja át, hogy a jelenlegi szerződések keretében gyorsan meghozható és 
meghozandó intézkedéseken kívül milyen intézményi fejlesztésekre lehet szükség az egységes 
és hatékony gazdasági irányítás kialakításához,

4. (3a) bekezdés (új) 
kéri illetékes bizottságát, hogy – a gazdasági irányítással foglalkozó európai tanácsi 
munkacsoport munkája nyomán születendő határozatok teljes figyelembe vétele mellett –
készítsen jelentést a monetáris unió megfelelő működéséhez és fenntarthatóságához 
nélkülözhetetlen gazdasági irányítás létrehozásának alkotmányos vonatkozásairól,

– állásfoglalásra irányuló indítványának mellékletébe foglalja bele a következő ajánlásokat:

(8a) ajánlás (új): Gondolkodás az egységes és hatékony gazdasági irányításhoz szükséges 
intézményi fejlesztésekről

A jelenlegi intézményi keretek között a lehető leggyorsabban meghozható és 
meghozandó intézkedésekkel párhuzamosan gondolkodni kell e keret korlátainak 
meghatározásán, valamint az egységes és hatékony gazdasági irányításhoz nélkülözhetetlen 
mechanizmusok és struktúrák kialakítása érdekében elő kell készíteni az utat a szerződések 
reformjához, és lehetővé kell tenni az EU és az eurózóna tagállamai közötti valódi 
makrogazdasági konvergenciát.

(8b) ajánlás (új): Gondolkodás egy, az egységes és hatékony gazdasági irányítás 
kialakítását célzó új parlamentközi gyakorlaton

Megfelelőbb koordinációt kell biztosítani a megnövekedett költségvetési hatáskörrel 
rendelkező Európai Parlament és a nemzeti parlamentek munkája között. 
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