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16.3.2011 A7-0052/34 

Módosítás  34 
Søren Bo Søndergaard, Helmut Scholz 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0052/2011 
Elmar Brok, Roberto Gualtieri 
Az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés módosítása azon tagállamok stabilizációs 

mechanizmusa tekintetében, amelyek hivatalos pénzneme az euró 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
17 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

17. hangsúlyozza, hogy az Európai Tanács 

módosított határozatra irányuló tervezete 

nem növelné az Unió hatáskörét, és ezért 

továbbra is a Szerzıdés egyszerősített 

felülvizsgálatára vonatkozó eljárás 

hatálya alá esne; ezzel szemben 

megjegyzi, hogy a határozat nem 

csökkentheti az uniós intézmények 

hatáskörét a gazdasági és monetáris 

politika terén, valamint a hivatalos 

pénznemként eurót használó 

tagállamokra vonatkozó monetáris 

politika terén, és semmilyen körülmények 

között nem befolyásolhatja hátrányosan 

az uniós jog, különösen az EUMSZ 122. 

és 143. cikke, valamint az uniós 

vívmányok megfelelı alkalmazását; 

17. hangsúlyozza, hogy az európai 

stabilitási mechanizmus keretében 

nyújtott pénzügyi támogatás szigorú 

feltételekhez kötése azt eredményezi, hogy 

az eurót hivatalos pénznemként használó 

tagállamok hatásköröket vonhatnak el  

EU-tagállamoktól a gazdasági, a pénzügyi 

és a szociális politika terén, ami 

lényegében az Unióra ruházott 

hatáskörök kiterjesztését jelenti; ezért nem 

ért egyet a Szerzıdés egyszerősített 

felülvizsgálatára irányuló eljárást 

alkalmazásával, hanem kéri, hogy az 

EUSZ 48. cikkének (2) bekezdése 

értelmében rendes felülvizsgálati eljárásra 

kerüljön sor; 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/35 

Módosítás  35 
Søren Bo Søndergaard, Helmut Scholz 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0052/2011 
Elmar Brok, Roberto Gualtieri 
Az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés módosítása azon tagállamok stabilizációs 

mechanizmusa tekintetében, amelyek hivatalos pénzneme az euró 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
18 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 18a. hangsúlyozza, hogy a Szerzıdés 

minden jövıbeni módosítását a rendes 

felülvizsgálati eljárás keretében kell 

végrehajtani; 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/36 

Módosítás  36 
Søren Bo Søndergaard, Helmut Scholz 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0052/2011 
Elmar Brok, Roberto Gualtieri 
Az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés módosítása azon tagállamok stabilizációs 

mechanizmusa tekintetében, amelyek hivatalos pénzneme az euró 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
18 b bekezdés (új) 
 

A Tanács által javasolt szöveg Módosítás 

 18b. felkéri a tagállamokat, hogy 

valamennyi tagállamban tegyék lehetıvé 

népszavazások megtartását a Szerzıdés 

módosítására irányuló javaslatokról; 

Or. en 

 

 


