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Amendamentul 34 

Søren Bo Søndergaard, Helmut Scholz 

în numele Grupului GUE/NGL 
 

Raport A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 
Modificarea Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene cu privire la un mecanism de 

stabilitate pentru statele membre a căror monedă este euro 
00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. subliniază că proiectul de decizie a 
Consiliului European, în forma în care a 
fost modificat, nu ar extinde competențele 
Uniunii și ar continua, prin urmare, să se 
încadreze în domeniul de aplicare al 
procedurii de revizuire simplificată a 
tratatului; evidențiază, în schimb, că 
decizia respectivă nu poate reduce 
competențele instituțiilor Uniunii în 
domeniile politicii economice și monetare 
și al politicii monetare în cazul statelor 
membre a căror monedă este euro și, în 
niciun caz, nu poate prejudicia aplicarea 
corectă a legislației Uniunii, îndeosebi 
articolele 122 și 143 din TFUE, precum și 
a acquis-ului Uniunii; 

17. atrage atenția asupra faptului că 
condițiile stricte de acordare a asistenței 
financiare în cadrul MES conferă statelor 
membre din zona euro puterea de a prelua 
competențe de la statele membre ale UE 
în domeniul politicii economice, 
financiare și sociale, ceea ce înseamnă, în 
cele din urmă o extindere a competențelor 
conferite Uniunii; prin urmare, nu este de 
acord cu utilizarea procedurii simplificate 
de revizuire a de tratatului și solicită, în 
conformitate cu articolul 48 alineatul (2) 
din TUE, utilizarea procedurii ordinare 
de revizuire; 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/35 

Amendamentul 35 

Søren Bo Søndergaard, Helmut Scholz 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Modificarea Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene cu privire la un mecanism de 
stabilitate pentru statele membre a căror monedă este euro 

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

Propunere de rezoluție 

Punctul 18a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 18a. subliniază că orice modificare 
viitoare a tratatului trebuie să fie adoptată 
conform procedurii ordinare de revizuire 
a tratatului; 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/36 

Amendamentul 36 

Søren Bo Søndergaard, Helmut Scholz 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Modificarea Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene cu privire la un mecanism de 
stabilitate pentru statele membre a căror monedă este euro 

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

Propunere de rezoluție 

Punctul 18b (nou) 
 

Textul propus de Consiliu Amendamentul 

 18b. solicită statelor membre să permită 
organizarea de referendumuri în toate 
statele membre ale UE cu privire la 
propunerile de modificare a tratatului; 

Or. en 

 

 


