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14.11.2012 A7-0339/6 

Amendement  6 

Elmar Brok 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 

Naar een echte Economische en Monetaire Unie 

2012/2151(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1 bis. pleit ervoor alle toekomstige 

eurolanden op te nemen in een 

daadwerkelijke Economische en 

Monetaire Unie; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/7 

Amendement  7 

Elmar Brok 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 

Naar een echte Economische en Monetaire Unie 

2012/2151(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. verheugt zich over het feit dat, hoewel 

de Conferentie van voorzitters van het 

Parlement daarbij tot dusver slechts 

informeel is betrokken, zij de bevoegde 

commissie van het Parlement niettemin 

heeft verzocht zich gezamenlijk met de 

drie vertegenwoordigers (sherpa's) die 

namens het Parlement met de vaste 

voorzitter van de Europese Raad 

onderhandelen te beraden over de 

inhoudelijke voorstellen; 

5. verheugt zich over het feit dat, hoewel 

de Conferentie van voorzitters van het 

Parlement daarbij tot dusver slechts 

informeel is betrokken, zij de bevoegde 

commissie van het Parlement niettemin 

heeft verzocht zich gezamenlijk met de 

drie vertegenwoordigers (sherpa's) die 

namens het Parlement met de vaste 

voorzitter van de Europese Raad 

onderhandelen te beraden over de 

inhoudelijke voorstellen; gaat ervan uit dat 

dit verzoek overeenkomstig de 

desbetreffende volgorde ten uitvoer zal 

worden gebracht tijdens de 

onderhandelingen in het kader van het 

Van Rompuy-proces, in nauwe 

samenwerking met de bevoegde 

commissies;  

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/8 

Amendement  8 

Elmar Brok 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 

Naar een echte Economische en Monetaire Unie 

2012/2151(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. bevestigt opnieuw zijn voornemen om 

de samenwerking met de nationale 

parlementen te intensiveren op basis van 

protocol nr. 1, maar benadrukt dat deze 

samenwerking niet moet worden gezien als 

een manier om een nieuw gemengd 

parlementair orgaan te creëren, hetgeen 

vanuit democratisch en constitutioneel 

oogpunt zowel ondoeltreffend als onwettig 

zou zijn; benadrukt het volledig legitieme 

karakter van de betrokkenheid van het 

Parlement als parlementair orgaan op 

Unieniveau bij een sterker en democratisch 

bestuur van de EMU; 

13. bevestigt de noodzaak van intensieve 

samenwerking tussen het Europees 

Parlement enerzijds en de nationale 

parlementen anderzijds, op basis van 

protocol nr. 1 en met het oog op een betere 

uitwisseling van informatie en onderling 

overleg, maar benadrukt dat deze 

samenwerking niet moet worden gezien als 

een manier om een nieuw gemengd 

parlementair orgaan te creëren, hetgeen 

vanuit democratisch en constitutioneel 

oogpunt zowel ondoeltreffend als onwettig 

zou zijn; benadrukt het volledig legitieme 

karakter van de betrokkenheid van het 

Parlement als parlementair orgaan op 

Unieniveau bij een sterker en democratisch 

bestuur van de EMU; 

Or. en 

 

 


