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14.11.2012 A7-0339/6 

Ändringsförslag  6 
Elmar Brok 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A7-0339/2012 
Marianne Thyssen 
Mot en verklig ekonomisk och monetär union 

2012/2151(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 1a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 1a. Europaparlamentet vill att alla 

framtida Euroländer inlemmas i en 

verklig ekonomisk och monetär union. 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/7 

Ändringsförslag  7 
Elmar Brok 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A7-0339/2012 
Marianne Thyssen 
Mot en verklig ekonomisk och monetär union 

2012/2151(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 5 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet välkomnar att 

Europaparlamentets talmanskonferens, 

trots ett hittills endast informellt 

deltagande, har begärt att parlamentets 

behöriga utskott ska utvärdera de 

väsentliga förslagen tillsammans med de 

tre företrädare (sherpas) som förhandlar 

med Europeiska rådets ständiga ordförande 

för Europaparlamentets räkning. 

5. Europaparlamentet välkomnar att 

Europaparlamentets talmanskonferens, 

trots ett hittills endast informellt 

deltagande, har begärt att parlamentets 

behöriga utskott ska utvärdera de 

väsentliga förslagen tillsammans med de 

tre företrädare (sherpas) som förhandlar 

med Europeiska rådets ständiga ordförande 

för Europaparlamentets räkning. 

Parlamentet förväntar sig att denna 

begäran kommer att framföras under 

lämpligt skede av 

Van Rompuy-processens förhandlingar, i 

nära samarbete med de behöriga 

utskotten.    

Or. en 
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Ändringsförslag  8 
Elmar Brok 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A7-0339/2012 
Marianne Thyssen 
Mot en verklig ekonomisk och monetär union 

2012/2151(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 13 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

13. Europaparlamentet upprepar sin avsikt 

att intensifiera samarbetet med de 

nationella parlamenten på grundval av 

protokoll nr 1. Parlamentet understryker att 

ett sådant samarbete inte bör ses som 

inrättandet av ett nytt blandat 

parlamentariskt organ, vilket skulle vara 

både ineffektivt och illegitimt ur 

demokratisk och konstitutionell synpunkt. 

Parlamentet betonar att Europaparlamentet, 

som parlamentariskt organ på unionsnivå, 

har full legitimitet för en förstärkt och 

demokratisk EMU-styrning. 

13. Europaparlamentet upprepar att det är 

nödvändigt med intensivt samarbete 

mellan Europaparlamentet och de 

nationella parlamenten på grundval av 

protokoll nr 1, för att förbättra den 

ömsesidiga informationen och samråden. 

Parlamentet understryker att ett sådant 

samarbete inte bör ses som inrättandet av 

ett nytt blandat parlamentariskt organ, 

vilket skulle vara både ineffektivt och 

illegitimt ur demokratisk och 

konstitutionell synpunkt. Parlamentet 

betonar att Europaparlamentet, som 

parlamentariskt organ på unionsnivå, har 

full legitimitet för en förstärkt och 

demokratisk EMU-styrning. 

Or. en 

 

 


