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14. 11. 2012 A7-0339/6 

Pozměňovací návrh  6 

Elmar Brok 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 

Směrem ke skutečné hospodářské a měnové unii 

2012/2151(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1a. vyzývá k tomu, aby všechny budoucí 

země eurozóny byly zahrnuty do skutečné 

hospodářské a měnové unie; 

Or. en 
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14. 11. 2012 A7-0339/7 

Pozměňovací návrh  7 

Elmar Brok 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 

Směrem ke skutečné hospodářské a měnové unii 

2012/2151(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. vítá skutečnost, že navzdory doposud jen 

formálnímu zapojení požádala Konference 

předsedů Parlamentu příslušný výbor 

Parlamentu, aby přezkoumal zásadní 

návrhy společně se třemi zástupci (šerpy), 

kteří vedou jménem Parlamentu jednání se 

stálým předsedou Evropské rady; 

5. vítá skutečnost, že navzdory doposud jen 

formálnímu zapojení požádala Konference 

předsedů Parlamentu příslušný výbor 

Parlamentu, aby přezkoumal zásadní 

návrhy společně se třemi zástupci (šerpy), 

kteří vedou jménem Parlamentu jednání se 

stálým předsedou Evropské rady; očekává, 

že tato žádost bude během jednání 

s předsedou Van Rompuyem prováděna 

v odpovídajícím pořadí a v úzké 

spolupráci s příslušnými výbory;    

Or. en 
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14. 11. 2012 A7-0339/8 

Pozměňovací návrh  8 

Elmar Brok 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 

Směrem ke skutečné hospodářské a měnové unii 

2012/2151(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. znovu potvrzuje svůj úmysl 

zintenzivnit spolupráci s vnitrostátními 

parlamenty podle protokolu č. 1 a 

zdůrazňuje, že taková spolupráce by 

neměla být považována za vytvoření 

nového smíšeného parlamentního orgánu, 

který by byl neefektivní a 

z demokratického a ústavního hlediska i 

neúčinný; zdůrazňuje plnou legitimitu 

Parlamentu jako parlamentního orgánu na 

úrovni Unie pro posílenou a demokratickou 

správu a řízení hospodářské a měnové 

unie; 

13. znovu potvrzuje, že je třeba 

zintenzivnit spolupráci mezi Evropským 

parlamentem na jedné straně a 

vnitrostátními parlamenty na straně druhé 

podle protokolu č. 1 s cílem zlepšit 

vzájemnou výměnu informací a 

konzultace, a zdůrazňuje, že taková 

spolupráce by neměla být považována za 

vytvoření nového smíšeného 

parlamentního orgánu, který by byl 

neefektivní a z demokratického a ústavního 

hlediska i neúčinný; zdůrazňuje plnou 

legitimitu Parlamentu jako parlamentního 

orgánu na úrovni Unie pro posílenou a 

demokratickou správu a řízení hospodářské 

a měnové unie; 

Or. en 

 

 


