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IEROSINĀJUMI

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro 
komiteju:

– rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. Ja apsvērums (jauns)
tā kā iestādēm ir jāsagatavojas iespējamai nepieciešamībai pārskatīt Līgumus;

2. Jb apsvērums (jauns)
tā kā ar LES 48. pantu Eiropas Parlaments tiek pilnvarots iesniegt priekšlikumus Līgumu 
pārskatīšanai;

3. 2.a punkts (jauns)
prasa Komisijai papildus pasākumiem, kurus var un ir nepieciešams nekavējoties veikt 
saskaņā ar spēkā esošajiem Līgumiem, sākt apsvērt institucionālas pārmaiņas, kas varētu 
izrādīties nepieciešamas, lai īstenotu saskaņotu un efektīvu ekonomikas pārvaldību;

4. 3.a punkts (jauns) 
prasa savai kompetentajai komitejai ziņot par konstitucionālajiem aspektiem saistībā ar tādas 
ekonomikas pārvaldības ieviešanu, kas ir nepieciešama, lai nodrošinātu monetārās savienības 
efektīvu darbību un dzīvotspēju, pilnībā ievērojot lēmumus, kas tiks pieņemti, pamatojoties uz 
Eiropadomes ekonomikas pārvaldības darba grupas veikumu;

– rezolūcijas priekšlikuma pielikumā iekļaut šādus ieteikumus:

8.a ieteikums (jauns) — nepieciešamo institucionālo pārmaiņu apsvēršana saskaņotas un 
efektīvas ekonomikas pārvaldības nodrošināšanai

Papildus pasākumiem, kurus pašreizējā institucionālajā struktūrā var un ir 
nepieciešams veikt pēc iespējas ātrāk, jāsāk izvērtēšana ar mērķi noteikt šīs struktūras robežas 
un jāizstrādā priekšlikumi, lai īstenotu Līgumu reformu, kas ļaus ieviest mehānismus un 
struktūras, kuri ir vajadzīgi saskaņotai un efektīvai ekonomikas pārvaldībai, tādējādi 
nodrošinot īstenu makroekonomikas konverģenci starp euro zonas dalībvalstīm un ES 
kopumā. 

8.b apsvērums (jauns) — jaunas starpparlamentu prakses apsvēršana, lai nodrošinātu 
saskaņotu un efektīvu ekonomikas pārvaldību

Jānodrošina labāka koordinācija starp darbu, ko veic Eiropas Parlaments, kura budžeta 
pilnvaras ir palielinātas, un valstu parlamentu darbu. 
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