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NÁVRHY

Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako příslušný výbor,

– aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. bod odůvodnění J a (nový)
vzhledem k tomu, že se orgány musí připravit na případnou nutnost revidovat smlouvy,

2. bod odůvodnění J b (nový)
vzhledem k tomu, že článek 48 Smlouvy o EU Evropskému parlamentu poskytuje pravomoc 
předkládat návrhy na revizi smluv,

3. čl. 2 písm. a (nové)
žádá Komisi, aby vedle opatření, která mohou a musí být urychleně přijata v rámci stávajících 
smluv, zahájila reflexi o institucionálních změnách, jež by mohly být nezbytné k zavedení 
komplexní a účinné správy ekonomických záležitostí,

4. čl. 3 písm. a (nové) 
žádá příslušný výbor, aby připravil zprávu o ústavních aspektech spojených se zavedením 
správy ekonomických záležitostí, jež je nezbytná pro dobré fungování a životaschopnost 
měnové unie, a plně přitom zohlednil rozhodnutí, která budou přijata v návaznosti na činnost 
pracovní skupiny Evropské rady pro správu ekonomických záležitostí,

– aby do přílohy k návrhu usnesení začlenil následující doporučení:

Doporučení 8 a (nové): Reflexe o institucionálních změnách nezbytných pro komplexní
a účinnou správu ekonomických záležitostí

souběžně s opatřeními, která mohou a musí být co nejrychleji přijata v rámci 
stávajícího institucionálního rámce, zahájit reflexi, a zjistit tak omezení institucionálního
rámce a odstranit překážky bránící reformě smluv, jež by umožnila zavedení mechanismů
a struktur nezbytných pro komplexní a účinnou správu ekonomických záležitostí a skutečnou 
makroekonomickou konvergenci členských států eurozóny a EU obecně.


