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Grozījums Nr.  34 

Søren Bo Søndergaard, Helmut Scholz 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

ZiĦojums A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Grozījumu izdarīšana Līgumā par Eiropas Savienības darbību attiecībā uz stabilitātes 

mehānismu dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro 

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

Normatīvās rezolūcijas projekts 

17. punkts 

 

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums 

17. uzsver, ka grozītais Eiropadomes 

lēmuma projekts nepaplašinās Savienības 

kompetences un tādējādi uz to joprojām 

tiks attiecināta Līguma vienkāršotas 

pārskatīšanas procedūra; savukārt 

norāda, ka šis lēmums nevar sašaurināt 

Savienības iestāžu kompetences 

ekonomikas un monetārās politikas jomā 

un to dalībvalstu monetārās politikas 

jomā, kuru naudas vienība ir euro, un 

nevar kaitēt Savienības tiesību aktu, it 

īpaši LESD 122. un 143. panta, un 

Savienības acquis pareizai piemērošanai; 

17. norāda, ka stingri nosacījumi 

finansiālās palīdzības piešėiršanai 

saskaĦā ar stabilitātes mehānismu dod 

dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro, 

tiesības pārĦemt pilnvaras no ES valstīm 

ekonomikas, finanšu un sociālās politikas 

jomā, kas būtībā nozīmē Eiropas 

Savienībai piešėirto pilnvaru 

paplašināšanu; tāpēc nepiekrīt, ka būtu 

jāizmanto Līguma vienkāršotas 

pārskatīšanas procedūra, un aicina 

izmantot Līguma parasto pārskatīšanas 

procedūru saskaĦā ar Līguma par 

Eiropas Savienību 48. panta 2. punktu; 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/35 

Grozījums Nr.  35 

Søren Bo Søndergaard, Helmut Scholz 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

ZiĦojums A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Grozījumu izdarīšana Līgumā par Eiropas Savienības darbību attiecībā uz stabilitātes 

mehānismu dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro 

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

Normatīvās rezolūcijas projekts 

18.a punkts (jauns) 

 

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums 

 18.a uzsver, ka jebkādas turpmākās 

Līguma izmaiĦas ir jāpieĦem saskaĦā ar 

Līguma parasto pārskatīšanas procedūru; 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/36 

Grozījums Nr.  36 

Søren Bo Søndergaard, Helmut Scholz 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

ZiĦojums A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Grozījumu izdarīšana Līgumā par Eiropas Savienības darbību attiecībā uz stabilitātes 

mehānismu dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro 

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

Normatīvās rezolūcijas projekts 

18.b punkts (jauns) 

 

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums 

 18.b aicina dalībvalstis dot iespēju visās 

ES dalībvalstīs sarīkot referendumus par 

Līguma izmaiĦu priekšlikumiem; 

Or. en 

 

 


