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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

14.11.2012 A7-0339/6 

Módosítás  6 
Elmar Brok 
az EPP Képviselıcsoport nevében 
 
Jelentés A7-0339/2012 
Marianne Thyssen 
Egy valódi gazdasági és monetáris unió felé 
2012/2151(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
1 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  1a. felszólít arra, hogy minden jövıbeli 

euróországot vegyenek bele a valódi 

gazdasági és monetáris unióba; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/7 

Módosítás  7 
Elmar Brok 
az EPP Képviselıcsoport nevében 
 
Jelentés A7-0339/2012 
Marianne Thyssen 
Egy valódi gazdasági és monetáris unió felé 
2012/2151(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
5 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

5. üdvözli, hogy – annak ellenére, hogy 
részvétele eddig pusztán informális volt – a 
Parlamentnél mőködı Elnökök Értekezlete 
felkérte a Parlament illetékes bizottságát, 
hogy a Parlament nevében az Európai 
Tanács elnökével tárgyaló három 
képviselıvel (serpával) együttmőködésben 
megvizsgálja a tartalmi javaslatokat; 

5. üdvözli, hogy – annak ellenére, hogy 
részvétele eddig pusztán informális volt – a 
Parlamentnél mőködı Elnökök Értekezlete 
felkérte a Parlament illetékes bizottságát, 
hogy a Parlament nevében az Európai 
Tanács elnökével tárgyaló három 
képviselıvel (serpával) együttmőködésben 
megvizsgálja a tartalmi javaslatokat; 
elvárja, hogy e kérésnek megfelelıen 

járjanak el a megfelelı sorrenddel 

összhangban a Van Rompuy-folyamatról 

szóló tárgyalások során, az illetékes 

bizottságokkal szoros együttmőködésben;  

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/8 

Módosítás  8 
Elmar Brok 
az EPP Képviselıcsoport nevében 
 
Jelentés A7-0339/2012 
Marianne Thyssen 
Egy valódi gazdasági és monetáris unió felé 
2012/2151(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
13 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

13. miközben megerısíti azon szándékát, 
hogy a nemzeti parlamentekkel az 1. sz. 
jegyzıkönyv alapján folytatott 

együttmőködést megerısítse, 
hangsúlyozza, hogy ezt az együttmőködést 
nem szabad egy olyan új vegyes parlamenti 
testület létrehozásának tekinteni, amely 
demokratikus és alkotmányos nézıpontból 
egyszerre lenne hatástalan és jogalap 
nélküli; hangsúlyozza a Parlament – mint 
parlamenti testület – teljes uniós szintő 
legitimációját a megerısített és 
demokratikus GMU-irányítás 
vonatkozásában; 

13. miközben megerısíti, hogy intenzív 

együttmőködésre van szükség egyrészt az 

Európai Parlament, másrészt a nemzeti 
parlamentek között az 1. sz. jegyzıkönyv 
alapján a hatékonyabb kölcsönös 

tájékoztatás és konzultáció elérése 

érdekében, hangsúlyozza, hogy ezt az 
együttmőködést nem szabad egy olyan új 
vegyes parlamenti testület létrehozásának 
tekinteni, amely demokratikus és 
alkotmányos nézıpontból egyszerre lenne 
hatástalan és jogalap nélküli; hangsúlyozza 
a Parlament – mint parlamenti testület – 
teljes uniós szintő legitimációját a 
megerısített és demokratikus GMU-
irányítás vonatkozásában; 

Or. en 

 
 


