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14.11.2012 A7-0339/1 

Módosítás  1 
Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0339/2012 
Marianne Thyssen 
Egy valódi gazdasági és monetáris unió felé 

2012/2151(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
1 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

1. úgy véli, hogy a GMU irányítását be 

kell illeszteni az Unió intézményi keretébe, 

ami az említett irányítás 

eredményességének, valamint a nemzeti és 

európai politikák közötti jelenlegi politikai 

szakadék áthidalásának elıfeltétele;  

1. fontosnak tartja a demokrácia 

megırzését és a polgárok hatékony 

részvételét, amelyhez a nemzeti 

szuverenitás védelmére és a nemzeti 

intézmények szerepének teljes körő 

gyakorlására van szükség, és nem azok 

leértékelésére sem pedig hatáskörüknek 

az EU szupranacionális intézményeire 

való áthelyezésére, nevezetesen a nemzeti 

parlamentek azon jogának megerısítése 

révén, hogy az európai uniós politikákról 

döntsenek; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/2 

Módosítás  2 
Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0339/2012 
Marianne Thyssen 
Egy valódi gazdasági és monetáris unió felé 

2012/2151(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
2 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

2. felszólít minden intézményt a meglévı 

Szerzıdések és azok rugalmassági elemei 

adta lehetıségek legnagyobb mértékő 

gyors kihasználásával történı 

továbblépésre, illetve ezzel egyidejőleg a 

Szerzıdés megfelelı módosításainak 

elıkészítésére a jogbiztonság és a 

demokratikus legitimitás szavatolása 

érdekében; megismétli, hogy ki kell zárni 

egy új kormányközi megállapodás 

lehetıségét; 

2. kéri, hogy érvénytelenítsék az európai 

uniós tagságra vonatkozó 

megállapodásokat és szerzıdéseket, és 

igazítsák minden egyes ország helyzetét 

népének akaratához és tényleges 

helyzetéhez, szükség esetén lehetıvé téve 

ezen országok számára kívülmaradási 

záradékokat; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/3 

Módosítás  3 
Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0339/2012 
Marianne Thyssen 
Egy valódi gazdasági és monetáris unió felé 

2012/2151(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
2 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  2a. az Európai Központi Bank 

statútumának, iránymutatásainak és 

hamis függetlenségi chartájának radikális 

megváltoztatását kéri, biztosítva 

igazgatótanácsában az államok 

képviselıinek egyenlı részvételét egyrészt 

a tagállamok általi hatékony politikai 

ellenırzés garantálása, másrészt annak 

szavatolása érdekében, hogy a gazdasági 

növekedés és a foglalkoztatás támogatása 

érdekében minden egyes résztvevı állam 

saját nemzeti központi bankját és 

monetáris politikáját irányítsa; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/4 

Módosítás  4 
Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0339/2012 
Marianne Thyssen 
Egy valódi gazdasági és monetáris unió felé 

2012/2151(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
2 b bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  2b. megvédi a népek azon 

elidegeníthetetlen jogát, hogy akaratukat 

kifejezzék, nevezetesen népszavazás útján, 

minden egyes jövıbeli szerzıdés tényleges 

tartalmára vonatkozóan; elutasít minden 

olyan kényszert és korlátozást, amely sérti 

a népek azon szuverén jogát, hogy saját 

országuk gazdaságpolitikájáról 

döntsenek; kéri, hogy állítsák vissza a 

fejlıdési folyamaton belül a politikai és 

demokratikus vezetést azáltal, hogy a 

gazdasági hatalmat a demokratikus 

politikai hatalomnak rendelik alá, és 

megvédik a domináns és dinamikus 

pénzügyi közszférát; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/5 

Módosítás  5 
Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Patrick Le Hyaric 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0339/2012 
Marianne Thyssen 
Egy valódi gazdasági és monetáris unió felé 

2012/2151(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
11 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  11a. hangsúlyozza, hogy megerısített 

közös költségvetésre van szükség, 

amelynek a nagyobb GNI-vel rendelkezı 

tagállamok hozzájárulásának arányos 

növelésén kell alapulnia, biztosítva az 

újraelosztási funkciót, támogatva a 

szociális elırehaladáson, a 

közberuházásokon, a termelı ágazat 

támogatásán, valamint a 

közszolgáltatások és a jogokat biztosító 

munkahelyek megerısítésén alapuló 

tényleges konvergenciát; ezenkívül 

meggyızıdése, hogy az egyes országokban 

rejlı potenciál fejlesztését a természeti 

erıforrásaikra és a környezet védelmére 

alapozva kell fenntartani; úgy véli, hogy a 

fı célnak a tényleges gazdasági és 

szociális kohézió elérésének kell lennie; 

Or. en 

 

 


