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14.11.2012 A7-0339/6 

Tarkistus  6 

Elmar Brok 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 

Kohti todellista talous- ja rahaliittoa 

2012/2151(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  1 a. kehottaa ottamaan kaikki tulevat 

euromaat mukaan todelliseen talous- ja 

rahaliittoon; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/7 

Tarkistus  7 

Elmar Brok 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 

Kohti todellista talous- ja rahaliittoa 

2012/2151(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. suhtautuu myönteisesti siihen, että 

parlamentin puheenjohtajakokous on siitä 

huolimatta, että osallistuminen on tähän 

asti ollut vain epävirallista, pyytänyt 

asiasta vastaavaa parlamentin valiokuntaa 

tutkimaan sisältöehdotukset yhdessä niiden 

kolmen edustajan (sherpas) kanssa, jotka 

neuvottelevat Eurooppa-neuvoston 

pysyvän puheenjohtajan kanssa 

parlamentin puolesta; 

5. suhtautuu myönteisesti siihen, että 

parlamentin puheenjohtajakokous on siitä 

huolimatta, että osallistuminen on tähän 

asti ollut vain epävirallista, pyytänyt 

asiasta vastaavaa parlamentin valiokuntaa 

tutkimaan sisältöehdotukset yhdessä niiden 

kolmen edustajan (sherpas) kanssa, jotka 

neuvottelevat Eurooppa-neuvoston 

pysyvän puheenjohtajan kanssa 

parlamentin puolesta; odottaa, että edellä 

mainittua pyyntöä noudatetaan 

asianmukaisessa järjestyksessä Van 

Rompuy -prosessin neuvottelujen aikana 

tiiviissä yhteistyössä asiasta vastaavien 

valiokuntien kanssa;  

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/8 

Tarkistus  8 

Elmar Brok 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 

Kohti todellista talous- ja rahaliittoa 

2012/2151(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. vahvistaa uudelleen aikovansa 

tehostaa pöytäkirjaan N:o 1 perustuvaa 

yhteistyötään kansallisten parlamenttien 

kanssa, mutta korostaa, että tämän 

yhteistyön ei pitäisi merkitä uuden 

parlamentaarisen yhteiselimen 

perustamista, koska se olisi tehoton eikä 

sillä olisi demokraattista eikä 

perustuslaillista oikeutusta; korostaa, että 

parlamentti on unionin tason 

parlamentaarisena elimenä täysin 

oikeutettu harjoittamaan tehostetun ja 

demokraattisen talous- ja rahaliiton 

ohjausta ja hallintaa; 

13. vahvistaa uudelleen, että pöytäkirjaan 

N:o 1 perustuva Euroopan parlamentin ja 

kansallisten parlamenttien välinen tehokas 

yhteistyö on tarpeen keskinäisen 

tiedottamisen ja kuulemisen 

parantamiseksi, mutta korostaa, että tämän 

yhteistyön ei pitäisi merkitä uuden 

parlamentaarisen yhteiselimen 

perustamista, koska se olisi tehoton eikä 

sillä olisi demokraattista eikä 

perustuslaillista oikeutusta; korostaa, että 

parlamentti on unionin tason 

parlamentaarisena elimenä täysin 

oikeutettu harjoittamaan tehostetun ja 

demokraattisen talous- ja rahaliiton 

ohjausta ja hallintaa; 

Or. en 

 

 


