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Купюрен строеж и технически спецификации на разменните евро 

монети * 

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 22 май 2012 г. относно 

предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 975/98 на 

Съвета относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните 

евро монети (COM(2011)0296 – C7-0189/2011 – 2011/0128(NLE)) 

(Консултация) 

 

Европейският парламент, 

– като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2011)0296), 

– като взе предвид член 128, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, 

съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7-0189/2011), 

– като взе предвид член 55 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси 

(A7-0440/2011), 

1. Одобрява предложението на Комисията, както е изменено; 

2. Приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си, съгласно 

член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС; 

3. Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от 

Парламента, да го информира за това; 

4. Призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе 

съществени изменения в предложението на Комисията; 

5. Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета и на Комисията. 



 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Член 1 

Регламент (EО) № 975/98 

Член 1ж – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. За целите на параграф 1 новите 

проекти за изображения на евро монети 

се изпращат от емитиращата държава 

членка до Комисията най-малко шест 

месеца преди планираната дата на 

емисията. Комисията проверява 

съответствието с разпоредбите на 

настоящия регламент незабавно или 

най-късно в срок от десет работни дни. 

2. За целите на параграф 1 новите 

проекти за изображения на евро монети 

се изпращат от емитиращата държава 

членка до Комисията най-малко шест 

месеца преди планираната дата на 

емисията. Комисията проверява 

съответствието с разпоредбите на 

настоящия регламент незабавно или 

най-късно в срок от 10 работни дни. 

Комисията информира другите 

държави членки и Европейската 

централна банка за установеното от 

нея в срок от 10 работни дни при 

подобна проверка.  

 


