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PASIŪLYMAI

Konstitucinių reikalų komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą

– į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. J a konstatuojamoji dalis (nauja)
kadangi institucijos turi pasiruošti tam, kad ateityje iškils būtinybė persvarstyti sutartis,

2. J b konstatuojamoji dalis (nauja)
kadangi ES sutarties 48 straipsnyje numatyta Europos Parlamento teisė teikti Sutarčių keitimo 
projektus,

3. 2 a dalis (nauja)
ragina Komisiją ne tik nedelsiant taikyti tokias priemones, kurias galima ir reikia taikyti pagal 
galiojančias Sutartis, bet ir pradėti svarstyti, kokių institucinių pokyčių gali prireikti siekiant 
įgyvendinti darnų ir veiksmingą ekonominį valdymą,

4. 3 a dalis (nauja)
ragina atsakingą komitetą parengti pranešimą apie ekonominio valdymo taikymo, būtino 
siekiant gyvybingos ir sklandžiai veikiančios pinigų sąjungos, konstitucinius aspektus, 
kuriame taip pat būtų visapusiškai atsižvelgiama į sprendimus, kurie bus priimti remiantis 
Europos Vadovų Tarybos sudarytos Ekonominio valdymo darbo grupės veikla,

– įtraukti šią rekomendaciją į savo pasiūlymo dėl rezoliucijos priedą:

8 a rekomendacija (nauja): apsvarstyti institucinius pokyčius, reikalingus siekiant 
darnaus ir veiksmingo ekonominio valdymo

Ne tik taikyti tas institucines priemones, kurias galima ir reikia nedelsiant taikyti, bet 
ir inicijuoti svarstymus siekiant nustatyti šios sistemos ribas ir parengti pasiūlymus dėl 
Sutarčių reformos, kuri sudarytų galimybę taikyti sistemas ir numatyti struktūras, būtinas 
norint taikyti darnų ir veiksmingą ekonominį valdymą, taip pat sudaryti galimybes ES 
valstybių narių – tiek priklausančių euro zonai, tiek ne, makroekonominei sanglaudai.

8 b rekomendacija (nauja): apsvarstyti naują parlamentinę praktiką, kuri būtų palanki 
darniam ir veiksmingam ekonominiam valdymui

Reikėtų užtikrinti geresnį Europos Parlamento, kurio su biudžetu susiję įgaliojimai 
buvo padidinti kartu su nacionalinių parlamentų galiomis, darbo koordinavimą. 
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