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14.11.2012 A7-0339/6 

Predlog spremembe  6 

Elmar Brok 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 

Na poti k pravi ekonomski in monetarni uniji 

2012/2151(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 1a. poziva, naj se vse prihodnje države 

evroobmočja vključijo v pravo ekonomsko 

in monetarno unijo; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/7 

Predlog spremembe  7 

Elmar Brok 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 

Na poti k pravi ekonomski in monetarni uniji 

2012/2151(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. pozdravlja dejstvo, da je konferenca 

predsednikov Evropskega parlamenta, 

čeprav je bila njena vključenost do sedaj le 

neformalna, zahtevala, da pristojni odbor 

Parlamenta preuči vsebinske predloge 

skupaj s tremi predstavniki (pomočniki), ki 

se v imenu Parlamenta pogajajo s stalnim 

predsednikom Evropskega sveta; 

5. pozdravlja dejstvo, da je konferenca 

predsednikov Evropskega parlamenta, 

čeprav je bila njena vključenost do sedaj le 

neformalna, zahtevala, da pristojni odbor 

Parlamenta preuči vsebinske predloge 

skupaj s tremi predstavniki (pomočniki), ki 

se v imenu Parlamenta pogajajo s stalnim 

predsednikom Evropskega sveta; 

pričakuje, da se bo v zvezi s to zahtevo 

med pogajanji procesa Van Rompuy v 

ustreznem sosledju nadalje ukrepalo v 

tesnem sodelovanju s pristojnimi odbori;  

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/8 

Predlog spremembe  8 

Elmar Brok 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 

Na poti k pravi ekonomski in monetarni uniji 

2012/2151(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. ponovno potrjuje svoj namen, da 

okrepi sodelovanje z nacionalnimi 

parlamenti na podlagi Protokola št. 1, in 

poudarja, da se na takšno sodelovanje ne bi 

smelo gledati kot na oblikovanje novega 

mešanega parlamentarnega organa, kar bi 

bilo neučinkovito, pa tudi nezakonito z 

demokratičnega in ustavnega vidika; 

poudarja, da je Parlament popolnoma 

legitimen parlamentarni organ na ravni 

Unije za okrepljeno in demokratično 

upravljanje ekonomske in monetarne unije 

(EMU); 

13. ponovno potrjuje, da je potrebno 

intenzivno sodelovanje med Evropskim 

parlamentom na eni strani in 

nacionalnimi parlamenti na drugi na 

podlagi Protokola št. 1, da bi dosegli boljše 

vzajemno obveščanje in posvetovanje ter 

poudarja, da se na takšno sodelovanje ne bi 

smelo gledati kot na oblikovanje novega 

mešanega parlamentarnega organa, kar bi 

bilo neučinkovito, pa tudi nezakonito z 

demokratičnega in ustavnega vidika; 

poudarja, da je Parlament popolnoma 

legitimen parlamentarni organ na ravni 

Unije za okrepljeno in demokratično 

upravljanje ekonomske in monetarne unije 

(EMU); 

Or. en 

 

 


