
 

 

P7_TA(2012)0206 

Valorile nominale și specificațiile tehnice ale monedelor euro ce urmează să 

intre în circulație * 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 22 mai 2012 referitoare la propunerea 

de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 975/98 privind 

valorile nominale și specificațiile tehnice ale monedelor euro ce urmează să intre în 

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

 

(Procedura de consultare) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2011)0296), 

– având în vedere articolul 128 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C7-0189/2011), 

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A7-0440/2011), 

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată; 

2. invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 

alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene; 

3. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze 

de la textul aprobat de acesta; 

4. solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în 

mod substanțial propunerea Comisiei; 

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția 

Parlamentului. 

Amendamentul  1 

Propunere de regulament  

Articolul 1 

Regulamentul (CE) nr. 975/98 

Articolul 1g – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) În aplicarea alineatului (1), statul 

membru emitent trimite Comisiei noile 

proiecte ale desenelor pentru monedele 

euro cu cel puțin șase luni înainte de data 

(2) În aplicarea alineatului (1), statul 

membru emitent trimite Comisiei noile 

proiecte ale desenelor pentru monedele 

euro cu cel puțin șase luni înainte de data 



 

 

planificată a emisiunii. Comisia verifică 

conformitatea cu dispozițiile prezentului 

regulament fără întârziere, într-un termen 

de maximum zece zile lucrătoare. 

planificată a emisiunii. Comisia verifică 

conformitatea cu dispozițiile prezentului 

regulament fără întârziere, într-un termen 

de maximum 10 zile lucrătoare. Comisia 

informează celelalte state membre și BCE 

cu privire la constatările sale, în termen 

de zece zile lucrătoare de la verificarea 

respectivă.  

 

 

 

 


