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W informacji zaprezentowano podstawowe dokumenty i proces, które – poprzez zmianę art. 136 TfUE w drodze uproszczonej 

procedury zmiany traktatów – umożliwiły wprowadzenie europejskiego mechanizmu stabilności dla państw członkowskich, 

których walutą jest euro. 
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I. WPROWADZENIE 

Decyzję o ustanowieniu stałego mechanizmu służącego ochronie stabilności finansowej strefy euro jako całości 

(europejskiego mechanizmu stabilizacyjnego) podjęto podczas spotkania Rady Europejskiej w dniach 16-17 grudnia 2010 

roku. Dla jego wprowadzenia konieczna jest zmiana art. 136 TfUE, co ma się odbyć w drodze uproszczonej procedury zmiany 

traktatów na podstawie art. 48 ust. 6 TUE – po konsultacji z Parlamentem Europejskim i Komisją oraz z Europejskim Bankiem 

Centralnym.  

Projekt decyzji Rady zmieniającej art. 136 TFUE w odniesieniu do mechanizmu stabilizacyjnego dla państw członkowskich, 

których walutą jest euro, został omówiony na posiedzeniu Komisji Spraw Konstytucyjnych PE 17 lutego 2011. Sprawozdawcy 

Roberto Gualtieri i Elmar Brok przedstawili członkom komisji dokument roboczy dotyczący proponowanej zmiany traktatu. 

Komisja Spraw Konstytucyjnych przyjęła sprawozdanie 7 marca 2011, a Parlament Europejski uchwalił rezolucję w tej sprawie 

23 marca 2011. Decyzja Rady Europejskiej w ww. sprawie zapadła 25 marca 2011. Została ona ratyfikowana przez państwa 

członkowskie zgodnie z ich ustawodawstwem wewnętrznym. Decyzja weszła w życie 1 maja 2013. 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:091:0001:0002:PL:PDF
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0103+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/a7/p7_a%282011%290052_/p7_a%282011%290052_pl.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/a7/p7_a%282011%290052_/p7_a%282011%290052_pl.pdf
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20110307IPR14995+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/afco/dv/dt_afco_17-fev-fin/dt_afco_17-fev-final.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/afco/dv/dt_afco_17-fev-fin/dt_afco_17-fev-final.pdf
http://www.europarl.europa.eu/pl/pressroom/content/20110131IPR12834/html/Treaty-change-to-allow-eurozone-stability-mechanism-raises-concerns
http://www.europarl.europa.eu/pl/pressroom/content/20110131IPR12834/html/Treaty-change-to-allow-eurozone-stability-mechanism-raises-concerns
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/PL/ec/118607.pdf
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