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КРАТКА ОБОСНОВКА

Комисията по икономически и парични въпроси изразява своята подкрепа за това 
усилено да бъдат включени общите насоки на икономическите политики и на насоките 
за политиките за заетост на държавите-членки в рамката на европейския семестър и да 
се обърне особено внимание на това тяхното значение да не бъде намалено, съгласно 
заявената от Комисията и Съвета цел за увеличаване на ангажираността и 
демократичната отчетност.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по заетост 
и социални въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Проектопредложение за резолюция
Параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. отново отправя отдавнашния си 
призив към Комисията и Съвета да 
гарантират, че Парламентът разполага с
достатъчно време, във всеки случай не 
по-малко от пет месеца, за да изпълни 
консултативната си роля, както е 
определена в член 148, параграф 2 от 
Договора, по време на цялостното 
преразглеждане на насоките за 
политиките на заетост на държавите-
членки, което се предвижда да се 
осъществи през 2014 г.;

4. отново отправя отдавнашния си 
призив към Комисията и Съвета да 
гарантират, че Парламентът разполага с 
достатъчно време, във всеки случай не 
по-малко от пет месеца, за да изрази 
своето виждане относно 
интегрираните насоки (основни 
насоки за икономическата политика 
и насоки за заетостта) в рамките на 
европейския семестър и за да изпълни 
консултативната си роля, както е 
определена в член 148, параграф 2 от 
Договора, по време на цялостното 
преразглеждане на насоките за 
политиките на заетост на държавите-
членки, което се предвижда да се 
осъществи през 2014 г.;



PE458.621v02-00 4/4 AD\856748BG.doc

BG

ПРОЦЕДУРА

Заглавие Насоки за политиките за заетост на държавите-членки

Позовавания COM(2011)0006 – C7-0033/2011 – 2011/0007(CNS)

Водеща комисия EMPL

Становище, изказано от
       Дата на обявяване в заседание

ECON
3.2.2011

Докладчик по становище
       Дата на назначаване

Sharon Bowles
9.2.2011

Дата на приемане 10.2.2011

Резултат от окончателното гласуване +:
–:
0:

21
2
0

Членове, присъствали на 
окончателното гласуване

Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo 
Domenici, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel 
García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Liem Hoang Ngoc, 
Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni 
Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, 
Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne

Заместник(ци), присъствал(и) на 
окончателното гласуване

Elena Băsescu, Olle Ludvigsson, Miguel Portas


