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Poprawka  6 

Elmar Brok 

w imieniu grupy politycznej PPE 

 

Sprawozdanie A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 

W kierunku faktycznej unii gospodarczej i walutowej 

2012/2151(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  1a. wzywa do włączenia do faktycznej unii 

gospodarczej i walutowej wszystkich 

przyszłych państw strefy euro; 

Or. en 
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Poprawka  7 

Elmar Brok 

w imieniu grupy politycznej PPE 

 

Sprawozdanie A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 

W kierunku faktycznej unii gospodarczej i walutowej 

2012/2151(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. z zadowoleniem przyjmuje fakt, Ŝe choć 

zaangaŜowanie było jak na razie tylko 

nieformalne, Konferencja 

Przewodniczących Parlamentu zwróciła się 

do właściwej komisji Parlamentu o 

zbadanie tych konkretnych wniosków 

wspólnie z trzema przedstawicielami (tzw. 

szerpami), którzy prowadzą negocjacje ze 

stałym przewodniczącym Rady 

Europejskiej w imieniu Parlamentu; 

5. z zadowoleniem przyjmuje fakt, Ŝe choć 

zaangaŜowanie było jak na razie tylko 

nieformalne, Konferencja 

Przewodniczących Parlamentu zwróciła się 

do właściwej komisji Parlamentu o 

zbadanie tych konkretnych wniosków 

wspólnie z trzema przedstawicielami (tzw. 

szerpami), którzy prowadzą negocjacje ze 

stałym przewodniczącym Rady 

Europejskiej w imieniu Parlamentu; 

oczekuje, Ŝe ten wymóg będzie 

realizowany zgodnie z odpowiednim 

porządkiem podczas negocjacji procesu 

Van Rompuya, w ścisłej współpracy z 

właściwymi komisjami;  

Or. en 
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Elmar Brok 
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Marianne Thyssen 
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2012/2151(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. potwierdzając swój zamiar zwiększenia 

współpracy z parlamentami narodowymi 

na podstawie protokołu nr 1, podkreśla, Ŝe 

współpracy takiej nie naleŜy postrzegać 

jako tworzenia nowego mieszanego organu 

parlamentarnego, który byłby zarówno 

nieefektywny, jak i nieumocowany 

prawnie z punktu widzenia 

demokratycznego i konstytucyjnego; 

podkreśla pełne umocowanie Parlamentu 

jako organu parlamentarnego na szczeblu 

Unii w przypadku wzmocnionego i 

demokratycznego zarządzania UGW; 

13. potwierdzając konieczność 

intensywnej współpracy między 

Parlamentem Europejskim z jednej strony 

a parlamentami narodowymi z drugiej 

strony na podstawie protokołu nr 1 w celu 

zapewnienia lepszej wzajemnej wymiany 

informacji i konsultacji, podkreśla, Ŝe 

współpracy takiej nie naleŜy postrzegać 

jako tworzenia nowego mieszanego organu 

parlamentarnego, który byłby zarówno 

nieefektywny, jak i nieumocowany 

prawnie z punktu widzenia 

demokratycznego i konstytucyjnego; 

podkreśla pełne umocowanie Parlamentu 

jako organu parlamentarnego na szczeblu 

Unii w przypadku wzmocnionego i 

demokratycznego zarządzania UGW; 

Or. en 

 

 


