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Παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  1α. ζητεί όλες οι µελλοντικές χώρες της 
ζώνης του ευρώ να συµπεριληφθούν σε 
µια γνήσια Οικονοµική και Νοµισµατική 
Ένωση· 

Or. en 



 

AM\919331EL.doc  PE493.688v01-00 

EL Ενωµένη στην πολυµορφία EL 

 

14.11.2012 A7-0339/7 

Τροπολογία  7 

Elmar Brok 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Έκθεση A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 
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Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

5. επικροτεί το γεγονός ότι, παρά τη µέχρι 

τώρα µόνο άτυπη συµµετοχή της, η 

∆ιάσκεψη των Προέδρων του 

Κοινοβουλίου ζήτησε από την αρµόδια 

επιτροπή του Κοινοβουλίου να εξετάσει τις 

προτάσεις επί της ουσίας από κοινού µε 

τους τρεις εκπροσώπους (sherpas) οι 

οποίοι διαπραγµατεύονται µε τον µόνιµο 

Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για 

λογαριασµό του Κοινοβουλίου· 

5. επικροτεί το γεγονός ότι, παρά τη µέχρι 

τώρα µόνο άτυπη συµµετοχή της, η 

∆ιάσκεψη των Προέδρων του 

Κοινοβουλίου ζήτησε από την αρµόδια 

επιτροπή του Κοινοβουλίου να εξετάσει τις 

προτάσεις επί της ουσίας από κοινού µε 

τους τρεις εκπροσώπους (sherpas) οι 

οποίοι διαπραγµατεύονται µε τον µόνιµο 

Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για 

λογαριασµό του Κοινοβουλίου· αναµένει 
ότι το αίτηµα αυτό θα ικανοποιηθεί 
σύµφωνα µε κατάλληλη αλληλουχία κατά 
τις διαπραγµατεύσεις της διαδικασίας 
Van Rompuy και σε στενή συνεργασία µε 
τις αρµόδιες επιτροπές·  

Or. en 
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Τροπολογία  8 

Elmar Brok 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Έκθεση A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 

Προς µία γνήσια Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση 

2012/2151(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 13 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

13. επαναβεβαιώνοντας την πρόθεσή του 
να εντείνει τη συνεργασία µε τα εθνικά 
κοινοβούλια βάσει του πρωτοκόλλου 

αριθ. 1, τονίζει ταυτόχρονα ότι η εν λόγω 

συνεργασία δεν πρέπει να εκληφθεί ως 

δηµιουργία νέου µεικτού 

κοινοβουλευτικού οργάνου, το οποίο δεν 

θα ήταν µόνο αναποτελεσµατικό αλλά και 

θα στερείτο νοµιµότητας από 

δηµοκρατικής και συνταγµατικής πλευράς· 

τονίζει την απόλυτη νοµιµότητα του 

Κοινοβουλίου ως κοινοβουλευτικού 

οργάνου σε επίπεδο Ένωσης για την 

άσκηση ενισχυµένης και δηµοκρατικής 

διακυβέρνησης της ΟΝΕ· 

13. επαναβεβαιώνοντας την ανάγκη για 
εντατική συνεργασία µεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αφενός και 
των εθνικών κοινοβουλίων αφετέρου 
βάσει του πρωτοκόλλου αριθ. 1, µε στόχο 
τη βελτίωση της αµοιβαίας 
πληροφόρησης και διαβούλευσης, τονίζει 
ταυτόχρονα ότι η εν λόγω συνεργασία δεν 

πρέπει να εκληφθεί ως δηµιουργία νέου 

µεικτού κοινοβουλευτικού οργάνου, το 

οποίο δεν θα ήταν µόνο αναποτελεσµατικό 

αλλά και θα στερείτο νοµιµότητας από 

δηµοκρατικής και συνταγµατικής πλευράς· 

τονίζει την απόλυτη νοµιµότητα του 

Κοινοβουλίου ως κοινοβουλευτικού 

οργάνου σε επίπεδο Ένωσης για την 

άσκηση ενισχυµένης και δηµοκρατικής 

διακυβέρνησης της ΟΝΕ· 

Or. en 

 

 


