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Amendamentul 6 

Elmar Brok 

în numele Grupului PPE 
 

Raport A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 
Către o veritabilă uniune economică și monetară 

2012/2151(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  1a. solicită ca toate statele membre care 
vor adera în viitor la zona euro să devină 
membre ale unei veritabile uniuni 
economice și monetare; 

Or. en 



 

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

RO Unită în diversitate RO 

 
14.11.2012 A7-0339/7 

Amendamentul 7 

Elmar Brok 
în numele Grupului PPE 

 

Raport A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 

Către o veritabilă uniune economică și monetară 
2012/2151(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. salută faptul că, în ciuda implicării doar 
cu caracter neoficial de până acum, 
Conferința președinților Parlamentului a 

solicitat comisiei competente a 
Parlamentului să examineze conținutul 

propunerilor de fond împreună cu cei trei 
reprezentanți („șerpași”) care participă la 
negocierile cu Președintele permanent al 

Consiliului European în numele 
Parlamentului; 

5. salută faptul că, în ciuda implicării doar 
cu caracter neoficial de până acum, 
Conferința președinților Parlamentului a 

solicitat comisiei competente a 
Parlamentului să examineze conținutul 

propunerilor de fond împreună cu cei trei 
reprezentanți („șerpași”) care participă la 
negocierile cu Președintele permanent al 

Consiliului European în numele 
Parlamentului; se așteaptă să se dea curs 
acestei solicitări în conformitate cu 
ordinea adecvată a procedurii, în cadrul 
negocierilor privind procesul Van 
Rompuy, în strânsă cooperare cu 
comisiile competente;  

Or. en 
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Amendamentul 8 

Elmar Brok 
în numele Grupului PPE 

 

Raport A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 

Către o veritabilă uniune economică și monetară 
2012/2151(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. reiterând intenția sa de intensificare a 
cooperării cu parlamentele naționale în 
baza protocolului nr. 1, subliniază că o 

astfel de cooperare nu ar trebui considerată 
ca reprezentând crearea unui nou organism 

parlamentar mixt care este atât ineficient, 
cât și ilegitim din punct de vedere 
democratic și constituțional; subliniază 

deplina legitimitate a Parlamentului ca 
organism parlamentar la nivelul Uniunii 
pentru o guvernanță democratică și 
consolidată a UEM; 

13. reiterând necesitatea unei cooperări 
intensificate între Parlamentul European, 
pe de o parte și parlamentele naționale, pe 
de altă parte, în baza protocolului nr. 1, 

pentru a asigura o mai bună informare și 
consultare reciprocă, subliniază că o astfel 
de cooperare nu ar trebui considerată ca 
reprezentând crearea unui nou organism 

parlamentar mixt care este atât ineficient, 
cât și ilegitim din punct de vedere 
democratic și constituțional; subliniază 
deplina legitimitate a Parlamentului ca 
organism parlamentar la nivelul Uniunii 

pentru o guvernanță democratică și 
consolidată a UEM; 

Or. en 

 

 


