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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα 
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, 
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν 
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. Η σήμανση με απλά πλάγια
απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού 
κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του 
τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 122 
παράγραφος 2 της Συνθήκης για την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος από τη 
Σλοβακία την 1η Ιανουαρίου 2009
(COM(2008)0249 – C6-0000/2008 – 2008/0000(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2008)0249),

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής του 2008 για τη σύγκλιση της Σλοβακίας
(COM(2008)0248) και την έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για τη 
σύγκλιση του Μαΐου του 2008,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση για απόφαση του Συμβουλίου για την κατάργηση της 
απόφασης 2005/182/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στη Σλοβακία
(SEC(2008)0572),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 1ης Ιουνίου 2006 σχετικά με τη διεύρυνση της 
ευρζώνης1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Ιουνίου 2007 σχετικά με τη βελτίωση της 
μεθόδου διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε διαδικασίες διεύρυνσης της 
ζώνης του ευρώ2,

– έχοντας υπόψη την απόφαση 2003/223/ΕΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαρτίου 2003, περί 
τροποποιήσεως του άρθρου 10.2 του καταστατικού του ευρωπαϊκού συστήματος 
κεντρικών τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας3, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2003 σχετικά με τη σύσταση της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για πρόταση απόφασης του Συμβουλίου περί 
τροποποιήσεως του άρθρου 10.2 του καταστατικού του ευρωπαϊκού συστήματος 
κεντρικών τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας4,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 122 παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο
κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0000/2008),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

                                               
1 ΕΕ C 298 E της 8.12.2006, σ. 249.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0276.
3 ΕΕ L 83 της 1.4.2003, σ. 66.
4 ΕΕ C 61 E της 10.3.2004, σ. 374.
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– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων
(A6-0000/2008),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2. υποστηρίζει την υιοθέτηση του ευρώ από τη Σλοβακία την 1η Ιανουαρίου 2009·

3. επισημαίνει ότι η έκθεση της ΕΚΤ για τη σύγκλιση προσδιορίζει τους κινδύνους που 
σχετίζονται με τη σταθερότητα του κριτηρίου του πληθωρισμού και απευθύνει έκκληση 
για τη λήψη των μέτρων που απαιτούνται για την αποφυγή του πληθωρισμού·

4. ανησυχεί για τις διαφορές που εντοπίζονται ως προς τη σταθερότητα του πληθωρισμού 
μεταξύ των εκθέσεων της Επιτροπής και της ΕΚΤ για τη σύγκλιση·

5. επαναλαμβάνει την άποψη που υποστηρίζει με σθένος ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή 
οφείλουν να εγκρίνουν τη θέση ότι κάθε διαδικασία ελλείμματος που αφορά κράτος 
μέλος πρέπει να έχει κλείσει πριν από την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τα κριτήρια 
του Μάαστριχτ όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 21 σχετικά με τα 
κριτήρια σύγκλισης, που αναφέρεται στο άρθρο 121 της Συνθήκης ΕΚ· εκφράζει τη λύπη 
του για το γεγονός ότι η Επιτροπή απέτυχε, για μια ακόμη φορά, να εφαρμόσει σωστά τη 
Συνθήκη στο θέμα αυτό·

6. καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν σαφή, ενημερωμένα, αξιόπιστα και υψηλής ποιοτικής 
αξίας στοιχεία στην Επιτροπή ώστε να μπορέσει να αξιολογήσει τη συμμόρφωση με τα 
κριτήρια του Μάαστριχτ·

7. καλεί την ΕΚΤ να διευκρινίσει όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους ψηφοφορίας
στο διοικητικό της συμβούλιο οι οποίοι θα τεθούν σε ισχύ όταν ο αριθμός των διοικητών 
υπερβεί τους 15·

8. καλεί το Συμβούλιο να ενημερώσει το Κοινοβούλιο εάν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει ως 
σημείο αφετηρίας το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

9. ζητά από το Συμβούλιο να συμβουλευτεί το Κοινοβούλιο ξανά εάν σκοπεύει να 
τροποποιήσει ουσιαστικά την πρόταση της Επιτροπής·

10. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή καθώς και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στις κυβερνήσεις των 
κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στις 4 Απριλίου 2008, η Σλοβακία ζήτησε αξιολόγηση της εκπλήρωσης των αναγκαίων
προϋποθέσεων για την υιοθέτηση του ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2009, σύμφωνα με το άρθρο 
122 παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ. Η ουσία των εκθέσεων για τη σύγκλιση που θα 
συντάξουν η Επιτροπή και η ΕΚΤ διέπεται από το άρθρο 121 παράγραφος 1 της Συνθήκης 
ΕΚ και από το προσαρτημένο σε αυτήν πρωτόκολλο σχετικά με τα κριτήρια σύγκλισης. Η 
Σλοβακία είναι επί του παρόντος «κράτος μέλος για το οποίο ισχύει παρέκκλιση», δεν 
συμμετέχει, δηλαδή, στην ευρωζώνη. 

Σύμφωνα με το άρθρο 122 παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ, με βάση τις εκθέσεις της 
Επιτροπής και της ΕΚΤ, μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αφού 
συζητηθεί το θέμα στο Συμβούλιο, συνερχόμενο σε επίπεδο αρχηγών κρατών ή 
κυβερνήσεων, το Συμβούλιο αποφασίζει, με ειδική πλειοψηφία μετά από πρόταση της 
Επιτροπής, ποια κράτη μέλη με παρέκκλιση πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις που 
προβλέπει το άρθρο 121 παράγραφος 1, και καταργεί τις παρεκκλίσεις για τα συγκεκριμένα 
κράτη μέλη. Στις 7 Μαΐου 2008 η Επιτροπή πρότεινε να υιοθετήσει η Σλοβακία το ευρώ το 
2009.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να εξετάσει την υποβληθείσα έκθεση για τη σύγκλιση και 
να εκδώσει γνωμοδότηση. Παρά τις σημαντικές επιφυλάξεις που διατηρεί για επιμέρους
ζητήματα, ο εισηγητής προτείνει την άρση της παρέκκλισης από την 1η Ιανουαρίου 2009.

Όσον αφορά τα κριτήρια σύγκλισης του άρθρου 121 παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ και την 
πλήρη συμμόρφωση με τα εν λόγω κριτήρια, ιδίως εάν έχει επιτευχθεί υψηλός βαθμός 
διαρκούς σύγκλισης:

1. Συμβατότητα των εθνικών νομοθεσιών με τα άρθρα 108 και 109 και με το 
καταστατικό του ΕΣΚΤ

Προκειμένου να εξαλειφθούν οι ασυμβατότητες που επισημάνθηκαν στην έκθεση για τη 
σύγκλιση του 2006, ο νόμος για την Εθνική Τράπεζα της Σλοβακίας προσαρμόστηκε 
αναλόγως. Σύμφωνα με τη νομική αξιολόγηση που εκπόνησαν η ΕΚΤ και η Επιτροπή, με 
τις αλλαγές αυτές οι διατάξεις του νόμου συμμορφώθηκαν πλήρως με τη Συνθήκη και το 
καταστατικό του ΕΣΚΤ. Το κριτήριο, δηλαδή, πληρούται.

2. Επίτευξη υψηλού βαθμού σταθερότητας τιμών

Με μέσο πληθωρισμό της τάξεως του 2,2% κατά την περίοδο αναφοράς (από τον Απρίλιο 
του 2007 ως τον Μάρτιο του 2008), η Σλοβακία κυμαίνεται σαφώς κάτω από την τιμή 
αναφοράς του 3,2%. Το κριτήριο, δηλαδή, πληρούται εντελώς. Πάντως, εξακολουθούν να 
υπάρχουν αμφιβολίες ως προς τη σταθερότητα του χαμηλού πληθωρισμού της Σλοβακίας.
Πρώτον, ορισμένοι παράγοντες που έχουν συμβάλει μέχρι στιγμής στον χαμηλό 
πληθωρισμό μπορεί να αποδειχθούν προσωρινοί. Ο πληθωρισμός αυξήθηκε ήδη στο 3,6% 
τον Μάρτιο του 2008. Δεύτερον, η ανατίμηση της ονομαστικής συναλλαγματικής 
ισοτιμίας της σλοβακικής κορόνας είχε αντιπληθωριστική επίδραση η οποία θα παύσει
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μόλις υιοθετηθεί το ευρώ. Τρίτον, από το σχετικά χαμηλό επίπεδο τιμών στη Σλοβακία 
(58% του κοινοτικού μέσου όρου το 2006) συνάγεται ότι υπάρχουν δυνατότητες για 
μακροπρόθεσμη αύξηση των τιμών. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, ο εισηγητής 
θεωρεί σημαντική την τήρηση των αναληφθεισών πολιτικών δεσμεύσεων, όπως είναι η 
δήλωση μεταξύ εργοδοτών και συνδικάτων περί εναρμόνισης της αύξησης των μισθών με 
την αύξηση της παραγωγής και η δέσμευση της κυβέρνησης για την επίτευξη συνολικά 
ισοσκελισμένου γενικού προϋπολογισμού μέχρι το 2011.

3. Σταθερότητα των δημόσιων οικονομικών

Το κρατικό έλλειμμα της Σλοβακίας μειώθηκε τα τελευταία χρόνια και με 2,2% του 
ΑΕγχΠ (πρόβλεψη για το 2008: 2,0%) το 2007 ήταν σημαντικά χαμηλότερο από την τιμή 
αναφοράς του 3%. Πάντως, εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες για τη δυνατότητα 
διατήρησης των χαμηλών δημοσιονομικών ελλειμμάτων της Σλοβακίας, ιδίως καθώς, 
δεδομένου του ιστορικού των εύρωστων ρυθμών ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια, θα 
μπορούσε να υιοθετηθεί μια αυστηρότερη δημοσιονομική πολιτική, και να αναμένονται 
χαμηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης στο μέλλον. Η πρόβλεψη του 2,3% για το 2009 είναι ήδη 
σημαντικά υψηλότερη από τον εθνικό στόχο του 1,7% του ΑΕγχΠ. Επιπλέον, το 
διαρθρωτικό έλλειμμα αναμένεται να επιδεινωθεί κατά τα έτη 2007 και 2008, γεγονός 
που δεν συμβαδίζει με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. 

Ο δείκτης χρέους της κυβέρνησης προς το ΑΕγχΠ μειώθηκε σημαντικά μετά το 2000, 
κυρίως χάρη στα έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις· το 2007 ανερχόταν στο 29,4%, ποσοστό 
σημαντικά χαμηλότερο από την τιμή αναφοράς του 60%.

Επί του παρόντος ισχύει απόφαση του Συμβουλίου για τη Σλοβακία λόγω της ύπαρξης
υπερβολικού ελλείμματος στη χώρα. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του πρωτοκόλλου σχετικά 
με τα κριτήρια σύγκλισης, είναι απαραίτητο «τη στιγμή της εξέτασης» να μην έχει ληφθεί 
απόφαση του Συμβουλίου για το συγκεκριμένο κράτος μέλος όπως αναφέρεται στο άρθρο 
104, παράγραφος 6, της εν λόγω Συνθήκης, όσον αφορά την ύπαρξη υπερβολικού 
ελλείμματος. Το κριτήριο θα πληρούται μόνον εάν το Συμβούλιο αποφασίσει να άρει τη 
διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος για τη Σλοβακία, γεγονός που σημαίνει ότι αυτή τη 
στιγμή, και κατά τη στιγμή της εξέτασης, το κριτήριο δεν πληρούται.

Στο ψήφισμά του της 20ής Ιουνίου 2007 σχετικά με τη βελτίωση της μεθόδου 
διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε διαδικασίες διεύρυνσης της ζώνης του 
ευρώ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλούσε την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εγκρίνουν 
τη θέση ότι κάθε διαδικασία ελλείμματος που αφορά κράτος μέλος πρέπει να έχει κλείσει 
πριν από την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τα κριτήρια του Μάαστριχτ. Το να μην 
τελούν υπό διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος είναι μια σημαντική δοκιμασία για τα 
κράτη μέλη ώστε να αποδείξουν ότι μπορούν και θέλουν να προσχωρήσουν στο Σύμφωνο 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης το οποίο αφ’ εαυτού αποτελεί θεμελιώδη συνιστώσα της 
διαχείρισης της ΟΝΕ. Πρέπει επομένως να ληφθεί σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι για μια 
ακόμη φορά δεν ήρθη η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος προτού προταθεί η 
κατάργηση της παρέκκλισης που ισχύει για κάποιο κράτος μέλος.
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4. Τήρηση των κανονικών περιθωρίων διακύμανσης που προβλέπονται από τον 
μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών (ΜΣΙ) II τουλάχιστον για τα 2 τελευταία έτη

Η Σλοβακία συμμετέχει στον ΜΣΙ II από τις 28 Νοεμβρίου 2005. Η σλοβακική κορόνα 
ανατιμήθηκε από τότε έναντι του ευρώ. Από τις 19 Μαρτίου 2007, η κεντρική ισοτιμία 
της σλοβακικής κορόνας στον ΜΣΙ II αναπροσαρμόστηκε κατά 8,5% προκειμένου να 
ληφθεί υπόψη η εν λόγω ανατίμηση. Η σλοβακική κορόνα ανατιμήθηκε ακόμη 
περισσότερο και η τιμή διαπραγμάτευσής της κυμαίνεται εντός των περιθωρίων 
διακύμανσης αλλά σε επίπεδο που υπερβαίνει σημαντικά την τρέχουσα κεντρική ισοτιμία. 
Πάντως, καθώς τα τελευταία δύο έτη δεν σημειώθηκε υποτίμηση, το κριτήριο πληρούται.

5. Διάρκεια της σύγκλισης, αντανακλώμενη στα επίπεδα των μακροπρόθεσμων 
επιτοκίων

Το μέσο μακροπρόθεσμο επιτόκιο κατά την περίοδο αναφοράς ανερχόταν σε 4,5%, 
σαφώς κάτω από την τιμή αναφοράς του 6,5%. Το κριτήριο πληρούται.

6. Οικονομική ολοκλήρωση και σύγκλιση

Το άρθρο 121, παράγραφος 1, τελευταίο εδάφιο, απαιτεί επίσης την εξέταση και άλλων 
παραγόντων που συνδέονται με την οικονομική ολοκλήρωση και σύγκλιση, π.χ. την
ολοκλήρωση της χρηματοπιστωτικής αγοράς και της αγοράς προϊόντων και την εξέλιξη 
του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.

Η σλοβακική οικονομία έχει ενσωματωθεί σε μεγάλο βαθμό στην ΕΕ, επιδεικνύοντας 
αναπτυγμένες σχέσεις με άλλα κράτη μέλη στον τομέα του εμπορίου και των άμεσων 
ξένων επενδύσεων, καθώς και έναν χρηματοπιστωτικό τομέα σε σημαντικό βαθμό 
ενσωματωμένο στην οικονομία της ΕΕ. Το εξωτερικό ισοζύγιο (δηλαδή το συνολικό
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων) ήταν ιδιαίτερα 
ασταθές τα τελευταία χρόνια, ενώ τα ελλείμματα μπορούσαν πάντοτε να 
χρηματοδοτηθούν από υψηλές καθαρές εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων. Το 2006, το 
κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ της Σλοβακίας ως προς την αγοραστική δύναμη ανήλθε στο 63,7% 
του μέσου όρου της ΕΕ των 27. Το κριτήριο πληρούται.

7. Όροι ψηφοφορίας στο διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του καταστατικού του ΕΣΚΤ, οι όροι 
ψηφοφορίας στο διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ θα αλλάξουν όταν ο αριθμός των 
διοικητών που εκπροσωπούν τις εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών της 
ευρωζώνης υπερβεί τους 15, κάτι που θα συμβεί εάν η Σλοβακία συμμετάσχει στην 
ευρωζώνη. 

Το Συμβούλιο ενέκρινε το 2003 την απόφαση σχετικά με τους νέους όρους ψηφοφορίας, 
βάσει σύστασης της ΕΚΤ, θεσπίζοντας την αλλαγή αυτή σε μια προσπάθεια διατήρησης 
της ικανότητας του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ να λαμβάνει αποτελεσματικές και 
έγκαιρες αποφάσεις στη διευρυμένη ευρωζώνη. Η απόφαση θεσπίζει ένα σύστημα εκ 
περιτροπής άσκησης δικαιώματος ψήφου, το οποίο βασίζεται στην ταξινόμηση των 
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χωρών σε τρεις κατηγορίες με γνώμονα το μέγεθός τους, όπως αυτό καθορίζεται από το 
ΑΕγχΠ και την τραπεζική τους δραστηριότητα. Πάντως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο 
ψήφισμά του απέρριψε τη σύσταση της ΕΚΤ, υποστηρίζοντας το τωρινό σύστημα βάσει 
του οποίου όλοι οι διοικητές των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών που 
συμμετέχουν στην ευρωζώνη έχουν πλήρη και απεριόριστα δικαιώματα ψήφου ή 
προτείνοντας εναλλακτικά τη θέσπιση ενός συστήματος στο πλαίσιο του οποίου οι 
επιχειρησιακές αποφάσεις, όπως ο καθορισμός επιτοκίων, θα λαμβάνονται από ένα 
διευρυμένο εκτελεστικό συμβούλιο με εννέα μέλη. Η τελευταία λύση προϋποθέτει όμως 
τροποποίηση της Συνθήκης ΕΚ.

Παρότι το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ αποφασίζοντας με πλειοψηφία των δύο τρίτων 
του συνόλου των μελών του, δύναται να αναβάλλει την έναρξη λειτουργίας του 
συστήματος εκ περιτροπής άσκησης δικαιώματος ψήφου, έως ότου ο αριθμός των 
διοικητών υπερβεί τους 18, ο εισηγητής είναι της άποψης ότι οι όροι του συστήματος εκ 
περιτροπής άσκησης δικαιώματος ψήφου, δηλαδή η σειρά με την οποία θα ασκούνται εκ 
περιτροπής τα δικαιώματα ψήφου και η συχνότητα της εκ περιτροπής άσκησης αυτών, 
πρέπει να καθοριστούν το συντομότερο δυνατόν, ενόψει των μελλοντικών διευρύνσεων 
της ευρωζώνης.

8. Διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Αφού δυσκολεύτηκε να διεξαγάγει μια πλήρη, αντικειμενική εξέταση των κριτηρίων 
σύγκλισης σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στη Συνθήκη ΕΚ περί υιοθέτησης 
του ευρώ από τη Σλοβενία, την Κύπρο και τη Μάλτα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με τη βελτίωση της μεθόδου διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σε διαδικασίες διεύρυνσης της ζώνης του ευρώ. Η Επιτροπή κατέβαλε 
ορισμένες προσπάθειες να δώσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περισσότερο χρόνο για τις
διαβουλεύσεις του, εγκρίνοντας την έκθεση για τη σύγκλιση του 2008 όσο πιο σύντομα
ήταν δυνατόν μετά τη δημοσίευση εκ μέρους της Eurostat των στοιχείων για τα 
ελλείμματα και το χρέος, και συναινώντας επιπλέον να δημοσιευθούν τα στοιχεία αυτά 
νωρίτερα από την προβλεπόμενη εκ του νόμου προθεσμία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
εκτιμά τις προσπάθειες αυτές, παρόλα αυτά τα χρονικά περιθώρια που έχει στη διάθεσή 
του εξακολουθούν να είναι στενά.
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