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Rezoluția Parlamentului European referitoare la concluziile reuniunii Consiliului 
European (28-29 iunie 2012)
(2011/2923(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere reuniunea informală a Consiliului European din 23 mai,

– având în vedere Consiliul European din 28-29 iunie 2012,

– având în vedere articolul 50 alineatul (1) din TUE,

– având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât criza monedei euro a început încă din 2008, iar planurile anunțate de Consiliul 
European la reuniunea sa din 28-29 iunie 2012 nu sunt decât cele mai recente dintr-o serie 
de măsuri similare care a început cu aproape patru ani în urmă;

B. întrucât aceste planuri au fost deja puse sub semnul îndoielii în declarațiile guvernelor 
Finlandei și Țărilor de Jos;

C. întrucât Tratatul privind mecanismul european de stabilitate va trebui probabil modificat și 
apoi ratificat de statele membre participante, în conformitate cu dispozițiilor lor 
constituționale respective,

1. consideră că reuniunea nu marchează nicio schimbare semnificativă în politica Consiliului 
European sau în abordările acestuia în fața provocărilor cu care se confruntă Europa;

2. constată cu mare îngrijorare că „Pactul pentru creștere economică și locuri de muncă” 
solicită să se recurgă intens la presiunea colectivă atunci când noile puteri economice și de 
guvernanță fiscală vor fi introduse;

3. consideră că acest fapt se traduce printr-un apel regretabil și neajutorat adresat statelor din 
zona euro cu economii mai puternice de a se angaja într-un proces constant de intimidare a 
guvernelor și popoarelor statelor membre care se confruntă cu probleme economice 
cauzate de criza actuală;

4. consideră că propunerile făcute în privința guvernanței economice și fiscale reprezintă o 
schimbare fundamentală în relațiile dintre statele membre și Uniunea Europeană, care va 
conduce la instituirea, în legătură cu statele membre participante, a unei uniuni bancare; 
consideră că o asemenea schimbare nu se poate realiza decât în detrimentul democrației și 
al tuturor statelor membre participante, ca organisme politice; 

5. consideră că astfel de schimbări nu pot și nu ar trebui să fie realizate fără adoptarea unui 
nou tratat care, date fiind implicațiile de la punctul 4, poate intra în vigoare numai dacă a 
primit aprobarea clară prin referendum a populației fiecărui stat membru al cărui guvern 
este de acord să participe;
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6. consideră că mai sunt multe lucruri de făcut pentru a oferi un răspuns global, structural și 
exhaustiv la această criză, în special anticiparea consecințelor neașteptate și a 
stimulentelor perverse care decurg din propunerile făcute; contată cu îngrijorare lipsa 
deplină a unei soluții alternative la planul care este urmărit în prezent;

7. reamintește că este dreptul exclusiv al popoarelor statelor membre de a determina ce 
politici economice și bugetare să urmărească în interesul țării și poporului lor atunci când 
încearcă să urmărească rezolvarea unei probleme specifice statului membru respectiv;

8. reamintește că este dreptul fiecărui stat suveran de a determina care este moneda sa;

9. reamintește că orice stat membru poate decide să se retragă din Uniunea Europeană 
potrivit obligațiilor sale constituționale în conformitate cu articolul 50 alineatul (1) din 
Tratatul privind Uniunea Europeană;

10. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta Consiliului European, 
Consiliului, Comisiei, parlamentelor statelor membre și ale statelor candidate.


