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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

17. υπογραµµίζει ότι το σχέδιο απόφασης 
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, όπως 
τροποποιήθηκε, δεν θα αυξήσει τις 
αρµοδιότητες της Ένωσης και για αυτόν 
τον λόγο θα παραµείνει εντός του 
πλαισίου της απλοποιηµένης διαδικασίας 
αναθεώρησης των Συνθηκών· 
επισηµαίνει ότι, αντιστρόφως, η απόφαση 
αυτή δεν µπορεί να µειώσει τις 
αρµοδιότητες των θεσµικών οργάνων της 
Ένωσης στους τοµείς της οικονοµικής 
και νοµισµατικής πολιτικής για τα κράτη 
µέλη µε νόµισµα το ευρώ και δεν µπορεί 
σε καµία περίπτωση να βλάψει την ορθή 
εφαρµογή της ενωσιακής νοµοθεσίας, και 
ιδίως των άρθρων 122 και 143 ΣΛΕΕ και 
του ενωσιακού κεκτηµένου· 

17. επισηµαίνει ότι η υπαγωγή της 
χορήγησης της χρηµατοοικονοµικής 
συνδροµής σε αυστηρούς όρους δυνάµει 
του µηχανισµού ΕΜΣ παρέχει στα κράτη 
µέλη τα οποία έχουν νόµισµα το ευρώ την 
εξουσία να αφαιρούν αρµοδιότητες από 
χώρες της ΕΕ στον τοµέα της 
οικονοµικής, χρηµατοπιστωτικής και 
κοινωνικής πολιτικής, το οποίο κατ’ 
ουσία σηµαίνει επέκταση των 
αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην 
Ένωση·   δεν συµφωνεί εποµένως ότι 
πρέπει να χρησιµοποιηθεί η 
απλοποιηµένη διαδικασία αναθεώρησης 
της Συνθήκης και ζητεί, σύµφωνα µε το 
άρθρο 48 παράγραφος 2 της ΣΕΕ, να 
χρησιµοποιηθεί η συνήθης διαδικασία 
αναθεώρησης της Συνθήκης· 
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 18α. υπογραµµίζει ότι οιεσδήποτε 
τροποποιήσεις της Συνθήκης στο µέλλον 
πρέπει να εγκρίνονται σύµφωνα µε τη 
συνήθη διαδικασία αναθεώρησης της 
Συνθήκης· 
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 18β. καλεί τα κράτη µέλη να δίνουν τη 
δυνατότητα διεξαγωγής 
δηµοψηφισµάτων σε όλα τα κράτη µέλη 
σχετικά µε προτάσεις για τροποποιήσεις 
των Συνθηκών· 
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