
EEuurrooppee  ––  GGrraannddss  éévvèènneemmeennttss  ddee  ll’’EEuurrooppee  ééccoonnoommiiqquuee  eett  mmoonnééttaaiirree  

    
PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  DDAATTEESS  DDEE  LL''EEUURROOPPEE  MMOONNEETTAAIIRREE  

––  eett  ccaalleennddrriieerr  pprréévviissiioonnnneell  ––  
  
11995577  2255//33  ::  TTrraaiittéé  ddee  RRoommee  ::  ll''aarrttiiccllee  6677  iinnddiiqquuee  qquuee  lleess  ""EEttaattss  mmeemmbbrreess  ssuupppprriimmeenntt  

pprrooggrreessssiivveemmeenntt  eennttrree  eeuuxx  lleess  rreessttrriiccttiioonnss  aauuxx  mmoouuvveemmeennttss  ddee  ccaappiittaauuxx""  ;;  
ll''aarrttiiccllee  110055  iinnssttiittuuee  uunn  CCoommiittéé  mmoonnééttaaiirree  ddee  ccaarraaccttèèrree  ccoonnssuullttaattiiff  eenn  vvuuee  ddee  
ffaavvoorriisseerr  llaa  ccoooorrddiinnaattiioonn  ddeess  ppoolliittiiqquueess  mmoonnééttaaiirreess  eett  ll''aarrttiiccllee  110077  pprréévvooiitt  qquuee  
cchhaaqquuee  EEttaatt  mmeemmbbrree  ttrraaiittee  ssaa  ppoolliittiiqquuee  ddee  cchhaannggee  ccoommmmee  uunn  pprroobbllèèmmee  
dd''iinnttéérrêêtt  ccoommmmuunn..  

  
11995588  2277//1122  ::  ddiixx  ppaayyss  eeuurrooppééeennss  rreessttaauurreenntt  llaa  ccoonnvveerrttiibbiilliittéé  ddee  lleeuurrss  mmoonnnnaaiieess  aauu  

sseennss  ddee  ll''aarrttiiccllee  VVIIIIII  ddeess  ssttaattuuttss  dduu  FFMMII..  PPaassssaaggee,,  aauu  sseeiinn  ddee  ll''OOEECCEE,,  ddee  
ll''UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  ddee  ppaaiieemmeenntt  ((UUEEPP,,  ccrrééééee  eenn  11994488))  àà  ll''AAccccoorrdd  mmoonnééttaaiirree  
eeuurrooppééeenn  ((AAMMEE))  iinnssttiittuuaanntt  uunnee  mmaarrggee  ssppéécciiffiiqquueemmeenntt  eeuurrooppééeennnnee  ddee  
fflluuccttuuaattiioonn  vviiss  àà  vviiss  dduu  ddoollllaarr  ((++//--  00,,7755  %%  aauu  lliieeuu  ddee  ++//--  11  %%))  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddeess  
aaccccoorrddss  ddee  BBrreettttoonn  WWooooddss..  

  
11996622  2244//1100  ::  MMéémmoorraanndduumm  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ddiitt  ""RRaappppoorrtt  MMaarrjjoolliinn""..  LL''UUnniioonn  

mmoonnééttaaiirree  eesstt  ddééffiinniiee  ccoommmmee  llaa  ttrrooiissiièèmmee  ééttaappee  ddee  ll''uunniiffiiccaattiioonn..  
  
11996644  88//55  ::  DDéécciissiioonn  dduu  CCoonnsseeiill  iinnssttiittuuaanntt  llee  CCoommiittéé  ddeess  ggoouuvveerrnneeuurrss  ddeess  bbaannqquueess  

cceennttrraalleess  ddeess  EEttaattss--mmeemmbbrreess  ddee  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé..  
  
11996699  1122//22  ::  PPrreemmiieerr  PPllaann  BBaarrrree  ((mméémmoorraanndduumm  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  aauu  CCoonnsseeiill))  ppoossaanntt  

llee  pprriinncciippee  dduu  ssoouuttiieenn  mmoonnééttaaiirree  àà  ccoouurrtt  tteerrmmee  eett  dduu  ccoonnccoouurrss  ffiinnaanncciieerr  àà  
mmooyyeenn  tteerrmmee..  

  
  11  eett  22//1122  ::  CCoonnfféérreennccee  ddee  LLaa  HHaayyee..  LLeess  CChheeffss  dd''EEttaatt  ccoonnvviieennnneenntt  ddee  ""ttoouutt  

mmeettttrree  eenn  ooeeuuvvrree  ppoouurr  rrééaalliisseerr  ll''iinnttééggrraattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  eett  mmoonnééttaaiirree""..  
  
11997700  11//22  ::  AAccccoorrdd  eennttrree  bbaannqquueess  cceennttrraalleess  ssuurr  llee  ssoouuttiieenn  mmoonnééttaaiirree  àà  ccoouurrtt  tteerrmmee  

((SSMMCCTT))..  
  
  44//33  ::  SSeeccoonndd  ppllaann  BBaarrrree  ((ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  aauu  CCoonnsseeiill))  

pprréésseennttaanntt  uunn  ppllaann  eenn  ttrrooiiss  ééttaappeess  vveerrss  ll''UUnniioonn  ééccoonnoommiiqquuee  eett  mmoonnééttaaiirree..  
  
  mmaarrss  àà  ooccttoobbrree  ::  TTrraavvaauuxx  dduu  CCoommiittéé  WWeerrnneerr..  
  
  2200//55  ::  RRaappppoorrtt  iinnttéérriimmaaiirree  dduu  CCoommiittéé  WWeerrnneerr..  
  
  11//88  ::  RRaappppoorrtt  AAnnssiiaauuxx  ((ssuurr  lleess  mmaarrggeess  ddee  fflluuccttuuaattiioonn  ddeess  mmoonnnnaaiieess  

eeuurrooppééeennnneess))..  
  
  88//1100  ::  RRaappppoorrtt  ccoonncceerrnnaanntt  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ppaarr  ééttaappeess  ddee  ll''UUnniioonn  ééccoonnoommiiqquuee  eett  

mmoonnééttaaiirree  dduu  lluuxxeemmbboouurrggeeooiiss  PPiieerrrree  WWeerrnneerr..  
  
11997711  2222//33  ::  RRééssoolluuttiioonn  dduu  CCoonnsseeiill  eett  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  ddeess  ggoouuvveerrnneemmeennttss  ddeess  

EEttaattss--mmeemmbbrreess  ssuurr  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ppaarr  ééttaappeess  ddee  ll''UUnniioonn  ééccoonnoommiiqquuee  eett  
mmoonnééttaaiirree..  

  
  2222//33  ::  TTrrooiiss  ddéécciissiioonnss  dduu  CCoonnsseeiill  ::  

••   CCoonnccoouurrss  ffiinnaanncciieerr  àà  mmooyyeenn  tteerrmmee  ((CCFFMMTT))..  
••   RReennffoorrcceemmeenntt  ddee  llaa  ccoooorrddiinnaattiioonn  ddeess  ppoolliittiiqquueess  ééccoonnoommiiqquueess  àà  

ccoouurrtt  tteerrmmee..  
••   RReennffoorrcceemmeenntt  ddee  llaa  ccooooppéérraattiioonn  eennttrree  bbaannqquueess  cceennttrraalleess..  
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11997722  2211//33  ::  RRééssoolluuttiioonn  dduu  CCoonnsseeiill  eett  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  ddeess  ggoouuvveerrnneemmeennttss  ddeess  

EEttaattss--mmeemmbbrreess,,  ddoonnnnaanntt  lleess  ggrraannddeess  lliiggnneess  dd''uunn  ddiissppoossiittiiff  ddee  cchhaannggee  eeuurrooppééeenn  
((llee  ffuuttuurr  ""sseerrppeenntt""))  aavveecc  mmaarrggeess  ddee  fflluuccttuuaattiioonn  ddee  ++//--  22,,2255  %%  ((ccoommmmee  ssuurr  llee  
ddoollllaarr))..  

  
  1100//44  ::  AAccccoorrdd  ddee  BBââllee  eennttrree  bbaannqquueess  cceennttrraalleess  ddeess  ppaayyss  mmeemmbbrreess  dduu  MMaarrcchhéé  

ccoommmmuunn  ((BBaannqquuee  ddee  FFrraannccee,,  DDeeuuttsscchhee  BBuunnddeessbbaannkk,,  BBaannccaa  dd''IIttaalliiaa,,  
NNeeddeerrllaannddsscchhee  BBaannkk,,  BBaannqquuee  nnaattiioonnaallee  ddee  BBeellggiiqquuee))  oouu  ddeess  ppaayyss  ccaannddiiddaattss  
((BBaannkk  ooff  EEnnggllaanndd,,  CCeennttrraall  BBaannkk  ooff  IIrreellaanndd,,  NNoorrggee  BBaannkk  eett  BBaannqquuee  cceennttrraallee  dduu  
DDaanneemmaarrkk))  ::  ll''ééccaarrtt  iinnssttaannttaannéé  ddeess  ccoouurrss  ddee  ddeeuuxx  mmoonnnnaaiieess  qquueellccoonnqquueess  ddee  llaa  
CCEEEE  nnee  ppeeuutt  ddééppaasssseerr  22,,2255  %%,,  ssooiitt  llaa  mmooiittiiéé  ddee  llaa  mmaarrggee  aauuttoorriissééee  eennttrree  ll''uunnee  
qquueellccoonnqquuee  ddee  cceess  mmoonnnnaaiieess  eett  llee  ddoollllaarr  ((44,,55  %%,,  ""llee  ttuunnnneell""))  ::  cc''eesstt  llee  ""sseerrppeenntt""  
ddaannss  llee  ""ttuunnnneell""..  CCee  mmééccaanniissmmee  ddee  rrééttrréécciisssseemmeenntt  ddeess  mmaarrggeess  eennttrree  eenn  
vviigguueeuurr  llee  2244//44    

  
  2233//66  ::  LLaa  lliivvrree  sstteerrlliinngg  qquuiittttee  llee  ""sseerrppeenntt""..  
  
  1122//99  ::  DDéécciissiioonn  dduu  CCoonnsseeiill  ::  mmuullttiillaattéérraalliissaattiioonn  ddeess  ppoossiittiioonnss  eett  rrèègglleemmeennttss  

rrééssuullttaanntt  ddeess  iinntteerrvveennttiioonnss,,  ccoonncceerrttaattiioonn  eennttrree  bbaannqquueess  cceennttrraalleess,,  ffiinnaanncceemmeenntt  
àà  ttrrèèss  ccoouurrtt  tteerrmmee  ((FFTTCCTT))..  

  
  1199,,2200  eett  2211//1100  ::  SSoommmmeett  ddee  PPaarriiss  ddeess  cchheeffss  dd''EEttaatt  ddee  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé  ((ééllaarrggiiee))  

ccoonncceerrnnaanntt  lleess  pprrooggrrèèss  ddee  ll''EEuurrooppee  mmoonnééttaaiirree  eett  pprréévvooyyaanntt  llaa  ccrrééaattiioonn  dduu  
FFoonnddss  eeuurrooppééeenn  ddee  ccooooppéérraattiioonn  mmoonnééttaaiirree  ((FFEECCOOMM))..  

  
11997733  11//11  ::  LLee  DDaanneemmaarrkk,,  llee  RRooyyaauummee  UUnnii  eett  ll''IIrrllaannddee  aaddhhèèrreenntt  eeffffeeccttiivveemmeenntt  àà  llaa  

CCEEEE..  
  
  1122//33  ::  LLee  ffllootttteemmeenntt  ccoonncceerrttéé  ddee  ssiixx  ddeevviisseess  eeuurrooppééeennnneess  ((AAlllleemmaaggnnee,,  FFrraannccee,,  

DDaanneemmaarrkk  eett  BBeenneelluuxx))  eesstt  ccoonnffiirrmméé  ;;  cc''eesstt  llee  ""sseerrppeenntt""  ssaannss  llee  ""ttuunnnneell"",,  nnee  
ccoommppoorrttaanntt  pplluuss  ddee  ssoouuttiieenn  dduu  ddoollllaarr))..  

  
  1144//33  ::  LLaa  NNoorrvvèèggee  eett  llaa  SSuuèèddee  rreejjooiiggnneenntt  llee  sseerrppeenntt..  
  
  33//44  ::  RRèègglleemmeenntt  dduu  CCoonnsseeiill  ddeess  CCoommmmuunnaauuttééss  iinnssttiittuuaanntt  llee  FFoonnddss  eeuurrooppééeenn  ddee  

CCooooppéérraattiioonn  MMoonnééttaaiirree  ((FFEECCOOMM))  qquuii  ccoommmmeennccee  àà  ffoonnccttiioonnnneerr  llee  11//66..  
  
11997744  1199//11  ::  LLee  ffrraanncc  ffrraannççaaiiss  ssoorrtt  dduu  ""sseerrppeenntt""  ;;  iill  yy  sseerraa  ddee  nnoouuvveeaauu  dduu  1100//77//7755  

aauu  1155//33//7766..  
  
11997755  1177//22  ::  RRèègglleemmeenntt  dduu  CCoonnsseeiill  mmeettttaanntt  eenn  ppllaaccee  lleess  EEmmpprruunnttss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  
  
  2211//44  ::  DDéécciissiioonn  dduu  CCoonnsseeiill  ssuurr  ll''UUnniittéé  ddee  ccoommppttee  eeuurrooppééeennnnee  ((UUCCEE))  ::  iinnssttiittuuttiioonn  

dd''uunn  ppaanniieerr  ddee  mmoonnnnaaiieess  ssuurr  llaa  bbaassee  ddee  ""qquuaannttiittééss""  ((aapppplliiccaattiioonn  aauu  FFEECCOOMM  ppaarr  
rrèègglleemmeenntt  dduu  CCoonnsseeiill  dduu  1188//1122//7788))..  

  
11997766  MMaarrss  ::  AAbbaannddoonn  ppaarr  llaa  BBeellggiiqquuee  eett  lleess  PPaayyss--BBaass  ddee  lleeuurr  mmaarrggee  ssppéécciiaallee  ddee  

fflluuccttuuaattiioonn  ddee  11,,55  %%  ((rreemmoonnttaanntt  àà  aaooûûtt  11997711))..  
  
11997777  2277//1100  ::  DDiissccoouurrss  àà  FFlloorreennccee  dduu  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  RRooyy  JJeennkkiinnss  ssuurr  

ll''uunniioonn  mmoonnééttaaiirree..  
  
  1177//1111  ::  CCoommmmuunniiccaattiioonn  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  aauu  CCoonnsseeiill  ssuurr  lleess  ppeerrssppeeccttiivveess  

dd''UUnniioonn  ééccoonnoommiiqquuee  eett  mmoonnééttaaiirree..  
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EEuurrooppee  ––  GGrraannddss  éévvèènneemmeennttss  ddee  ll’’EEuurrooppee  ééccoonnoommiiqquuee  eett  mmoonnééttaaiirree  

  
11997788  77  eett  88//44  ::  CCoonnsseeiill  eeuurrooppééeenn  ddee  CCooppeennhhaagguuee  ::  aaccccoorrdd  ddee  pprriinncciippee  ssuurr  llaa  ccrrééaattiioonn  

dd''uunnee  zzoonnee  ddee  ssttaabbiilliittéé  mmoonnééttaaiirree  eenn  EEuurrooppee..  
  
  66  eett  77//77  ::  CCoonnsseeiill  eeuurrooppééeenn  ddee  BBrrêêmmee  ::  aaccccoorrdd  ssuurr  lleess  ggrraannddeess  lliiggnneess  dd''uunn  

SSyyssttèèmmee  mmoonnééttaaiirree  eeuurrooppééeenn..  
  
  55//1122  ::  RRééssoolluuttiioonn  dduu  CCoonnsseeiill  eeuurrooppééeenn  ((ddiittee  ""rrééssoolluuttiioonn  ddee  BBrruuxxeelllleess""))  ssuurr  

ll''iinnssttaauurraattiioonn  dduu  SSyyssttèèmmee  mmoonnééttaaiirree  eeuurrooppééeenn  ((SSMMEE))  eett  ddee  ll''ééccuu..  
  
11997799  1122//33  ::  CCoonnsseeiill  eeuurrooppééeenn  ddee  PPaarriiss  ::  eennttrrééee  eenn  vviigguueeuurr  dduu  SSMMEE  pprréévvuuee  ppoouurr  

llee  1133//33//7799..  
  
  1133//33  ::  AAccccoorrdd  eennttrree  lleess  bbaannqquueess  cceennttrraalleess  ddee  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé  eeuurrooppééeennnnee  ssuurr  

lleess  mmooddaalliittééss  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  dduu  SSMMEE  ((++//--  22,,2255  %%  ppoouurr  ttoouutteess  lleess  mmoonnnnaaiieess,,  
ssaauuff  ppoouurr  llaa  lliirree  ::  ++//--  66  %%))..  

  
  2244//99  ::  RRéééévvaalluuaattiioonn  dduu  ddeeuuttsscchheemmaarrkk  ddee  22  %%,,  ddéévvaalluuaattiioonn  ddee  llaa  ccoouurroonnnnee  

ddaannooiissee  ddee  22,,8855  %%..  
  
  3300//1111  ::  DDéévvaalluuaattiioonn  ddee  llaa  ccoouurroonnnnee  ddaannooiissee  ddee  44,,7766  %%..  
  
11998800  99//1122  ::  LLee  CCoonnsseeiill  eeuurrooppééeenn  ddee  SSttrraassbboouurrgg  ddéécciiddee  qquuee  llee  ppaassssaaggee  àà  llaa  pphhaassee  

iinnssttiittuuttiioonnnneellllee  dduu  SSMMEE  ssee  ffeerraa  ""eenn  tteemmppss  ooppppoorrttuunn""..  
  
11998811  11//11  ::  LLaa  GGrrèèccee  ddeevviieenntt  mmeemmbbrree  ddee  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé  eeuurrooppééeennnnee..  
  
  2222//33  ::  DDéévvaalluuaattiioonn  ddee  llaa  lliirree  ddee  66  %%..  
  
  44//1100  ::  RRéééévvaalluuaattiioonn  dduu  DDeeuuttsscchheemmaarrkk  eett  dduu  fflloorriinn  ddee  55,,55  %%..    
  DDéévvaalluuaattiioonn  dduu  ffrraanncc  ffrraannççaaiiss  eett  ddee  llaa  lliirree  ddee  33  %%..  
  
11998822  2211//22  ::  DDéévvaalluuaattiioonn  dduu  ffrraanncc  bbeellggee  eett  dduu  ffrraanncc  lluuxxeemmbboouurrggeeooiiss  ddee  88,,55  %%..  
  DDéévvaalluuaattiioonn  ddee  llaa  ccoouurroonnnnee  ddaannooiissee  ddee  33  %%..  
  
  1122//66  ::  RRéééévvaalluuaattiioonn  dduu  ddeeuuttsscchheemmaarrkk  eett  dduu  fflloorriinn  ddee  44,,2255  %%..  
  DDéévvaalluuaattiioonn  dduu  ffrraanncc  ffrraannççaaiiss  ddee  55,,7755  %%..  
  DDéévvaalluuaattiioonn  ddee  llaa  lliirree  iittaalliieennnnee  ddee  22,,7755  %%..  
  
11998833  2211//33  ::  RRéééévvaalluuaattiioonn  dduu  ddeeuuttsscchheemmaarrkk  ddee  55,,55  %%,,  rréééévvaalluuaattiioonn  dduu  fflloorriinn  ddee  33,,55  %%,,  

rréééévvaalluuaattiioonn  ddee  llaa  ccoouurroonnnnee  ddaannooiissee  ddee  22,,55  %%,,  rréééévvaalluuaattiioonn  dduu  ffrraanncc  bbeellggee  eett  
dduu  ffrraanncc  lluuxxeemmbboouurrggeeooiiss  ddee  11,,55  %%,,  ddéévvaalluuaattiioonn  dduu  ffrraanncc  ffrraannççaaiiss  eett  ddee  llaa  lliirree  
ddee  22,,55  %%,,  ddéévvaalluuaattiioonn  ddee  llaa  lliivvrree  iirrllaannddaaiissee  ddee  33,,55  %%..  

  
11998844  1155//99  ::  RRéévviissiioonn  qquuiinnqquueennnnaallee  dduu  ppooiiddss  ddeess  mmoonnnnaaiieess  ddaannss  ll''ééccuu..  
  
  1177//99  ::  eennttrrééee  ddee  llaa  ddrraacchhmmee  ggrreeccqquuee  ddaannss  ll''ééccuu..  
  
11998855  1122//33  ::  AA  PPaalleerrmmee,,  mmooddiiffiiccaattiioonn  ddee  ll''aaccccoorrdd  dduu  1133//33//7799  eenn  rreennffoorrççaanntt  llee  ssttaattuutt  ddee  

ll''ééccuu  ((mmoobbiilliissaattiioonn,,  aacccceeppttaabbiilliittéé,,  rréémmuunnéérraattiioonn,,  mmuullttii--ddéétteennttiioonn))..  
  
  1100//66  ::  AAddhhééssiioonn  ddee  llaa  GGrrèèccee  àà  ll''aaccccoorrdd  SSMMEE  
  
  2222//77  ::  RRéééévvaalluuaattiioonn  dduu  ddeeuuttsscchheemmaarrkk,,  dduu  ffrraanncc  ffrraannççaaiiss,,  dduu  fflloorriinn,,  ddee  llaa  

ccoouurroonnnnee  ddaannooiissee,,  dduu  ffrraanncc  bbeellggee,,  dduu  ffrraanncc  lluuxxeemmbboouurrggeeooiiss  eett  ddee  llaa  lliivvrree  
iirrllaannddaaiissee  ddee  22  %%,,  ddéévvaalluuaattiioonn  ddee  llaa  lliirree  ddee  66  %%..  
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11998866  11//11  ::  EEnnttrrééeess  ddee  ll''EEssppaaggnnee  eett  dduu  PPoorrttuuggaall  ddaannss  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé  eeuurrooppééeennnnee..  
  
  1177  eett  2288//22  ::  DDéécciissiioonn  pprriissee  ppaarr  llaa  ccoonnfféérreennccee  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  ddeess  

ggoouuvveerrnneemmeennttss  ddeess  EEttaattss--mmeemmbbrreess  ddee  ccrrééeerr  uunn  AAccttee  uunniiqquuee  eeuurrooppééeenn,,  ssiiggnnéé  
àà  LLuuxxeemmbboouurrgg  ((1177//22))  eett  àà  LLaa  HHaayyee  ((2288//22))  eett  iinnttrroodduuiissaanntt  ddaannss  llee  ttrraaiittéé  ddee  RRoommee  
uunnee  rrééfféérreennccee  àà  ll''eexxppéérriieennccee  dduu  SSMMEE  oorrggaanniissaanntt  llaa  ""ccaappaacciittéé  mmoonnééttaaiirree""  ddee  
ll''EEuurrooppee  ((aarrttiiccllee  110022  AA))  eett  pprréévvooyyaanntt  llaa  lliibbrree  cciirrccuullaattiioonn  ddeess  ccaappiittaauuxx..  

  
  66//44  ::  RRéééévvaalluuaattiioonn  dduu  ddeeuuttsscchheemmaarrkk  eett  dduu  fflloorriinn  ddee  33  %%,,  rréééévvaalluuaattiioonn  dduu  ffrraanncc  

bbeellggee,,  dduu  ffrraanncc  lluuxxeemmbboouurrggeeooiiss  eett  ddee  llaa  ccoouurroonnnnee  ddaannooiissee  ddee  11  %%,,  
ddéévvaalluuaattiioonn  dduu  ffrraanncc  ffrraannççaaiiss  ddee  33  %%..  

  
  22//88  ::  DDéévvaalluuaattiioonn  ddee  llaa  lliivvrree  iirrllaannddaaiissee  ddee  88  %%..  
  
11998877  1122//11  ::  RRéééévvaalluuaattiioonn  dduu  ddeeuuttsscchheemmaarrkk  eett  dduu  fflloorriinn  ddee  33  %%,,  rréééévvaalluuaattiioonn  dduu  ffrraanncc  

bbeellggee  eett  dduu  ffrraanncc  lluuxxeemmbboouurrggeeooiiss  ddee  22  %%11..  
  
  1122//55  ::  AAddhhééssiioonn  ddee  ll''EEssppaaggnnee  aauu  SSMMEE..  
  
  11//77  ::  EEnnttrrééee  eenn  vviigguueeuurr  ddee  ll''AAccttee  uunniiqquuee  eeuurrooppééeenn..  
  
  1122//99  ::  AAccccoorrdd  ddiitt  ddee  ""BBââllee  NNyybboorrgg""  ::  aapppprroobbaattiioonn  ppaarr  llee  CCoonnsseeiill  EEccooffiinn  iinnffoorrmmeell  

ddeess  mmeessuurreess  ddéécciiddééeess  àà  BBââllee  ppaarr  lleess  ggoouuvveerrnneeuurrss  eett  mmooddiiffiiaanntt  ll''aaccccoorrdd  
dduu  1133//33//7799  ((iinnssttiittuuttiioonn  dd''uunnee  pprrooccéédduurree  ddee  ssuurrvveeiillllaannccee  eett  ééllaarrggiisssseemmeenntt  dduu  
mmééccaanniissmmee  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  àà  ttrrèèss  ccoouurrtt  tteerrmmee  nnoottaammmmeenntt  aauu  pprrooffiitt  ddeess  
iinntteerrvveennttiioonnss  iinnttrraa--mmaarrggiinnaalleess))..  

  
11998888  2244//66  ::  DDiirreeccttiivvee  dduu  CCoonnsseeiill  ppoouurr  llaa  mmiissee  eenn  ooeeuuvvrree  ddee  ll''aarrtt..  6677  dduu  ttrraaiittéé  ddee  

RRoommee  ((lliibbéérraattiioonn  ddeess  mmoouuvveemmeennttss  ddee  ccaappiittaauuxx  aauu  11eerr  jjuuiilllleett  11999900))..  
  
  2244//66  ::  RReeggrroouuppeemmeenntt  dduu  CCoonnccoouurrss  ffiinnaanncciieerr  àà  mmooyyeenn  tteerrmmee  ((CCFFMMTT))  eett  ddeess  

EEmmpprruunnttss  CCoommmmuunnaauuttaaiirreess  eenn  uunn  sseeuull  ddiissppoossiittiiff  ssoouuss  ll''iinnttiittuulléé  ddee  SSoouuttiieenn  
ffiinnaanncciieerr  àà  mmooyyeenn  tteerrmmee  ((SSFFMMTT))..  

  
  2288//66  ::  MMaannddaatt  ddoonnnnéé  ppaarr  llee  CCoonnsseeiill  eeuurrooppééeenn  ddee  HHaannoovvrree  àà  uunn  CCoommiittéé  

pprrééssiiddéé  ppaarr  MM..  DDeelloorrss  ppoouurr  ééttuuddiieerr  eett  pprrooppoosseerr  ddeess  ééttaappeess  ccoonnccrrèètteess  ddeevvaanntt  
mmeenneerr  àà  ll''uunniioonn  ééccoonnoommiiqquuee  eett  mmoonnééttaaiirree..  

  
11998899  1199,,2200  eett  2211//55  ::  CCoonnsseeiill  EEccooffiinn  iinnffoorrmmeell  ddee  SS''AAggaarroo  ::  eexxaammeenn  eett  aapppprroobbaattiioonn  dduu  

RRaappppoorrtt  dduu  CCoommiittéé  ppoouurr  ll''ééttuuddee  ddee  ll''UUnniioonn  ééccoonnoommiiqquuee  eett  mmoonnééttaaiirree  ((CCoommiittéé  
DDeelloorrss))..  

  
  1199//66  ::  EEnnttrrééee  ddee  llaa  ppeesseettaa  ddaannss  llee  mmééccaanniissmmee  ddee  cchhaannggee  dduu  SSMMEE  ((mmaarrggee  ::  66  

%%))..  
  
  2266  eett  2277//66  ::  CCoonnsseeiill  eeuurrooppééeenn  ddee  MMaaddrriidd  ::  aapppprroobbaattiioonn  dduu  rraappppoorrtt  dduu  CCoommiittéé  

DDeelloorrss  eett  ddéécciissiioonn  ddee  mmiissee  eenn  rroouuttee  ddee  llaa  11èèrree  ééttaappee  aauu  11eerr  jjuuiilllleett  11999900..  
  
  2211//99  ::  IInncclluussiioonn  ddee  llaa  ppeesseettaa  eett  ddee  ll''eessccuuddoo  ddaannss  ll''ééccuu..  
  
  
  
  
  

                                                                                                                      
11  IIll  ss''aaggiitt,,  àà  ccee  jjoouurr,,  ddee  llaa  ddeerrnniièèrree  mmooddiiffiiccaattiioonn  dduu  ccoouurrss  cceennttrraall  FFRRFF  //  DDEEMM..  

  

  44//1133  ccoonnttaacctt  ::  ddrriiee@@bbaannqquuee--ffrraannccee..ffrr  
  

mmààjj  mmaarrss  22000055  
  

  
  

  



EEuurrooppee  ––  GGrraannddss  éévvèènneemmeennttss  ddee  ll’’EEuurrooppee  ééccoonnoommiiqquuee  eett  mmoonnééttaaiirree  

  
  99//1122  ::  CCoonnvvooccaattiioonn  ddee  llaa  ccoonnfféérreennccee  iinntteerrggoouuvveerrnneemmeennttaallee  ssuurr  ll''UUEEMM  ppoouurr  

ffiinn  11999900..  
  
  1155//1122  ::  AAddooppttiioonn  ddee  llaa  22èèmmee  ddiirreeccttiivvee  bbaannccaaiirree..  
  
11999900  55//11  ::  DDéévvaalluuaattiioonn  ddee  44  %%  eett  rréédduuccttiioonn  ddee  66  àà  22,,2255  %%  ddee  llaa  mmaarrggee  ddee  fflluuccttuuaattiioonn  

ddee  llaa  lliirree  iittaalliieennnnee  aauu  sseeiinn  dduu  SSMMEE..  
  
  1122//33  ::  DDéécciissiioonn  ddee  rreennffoorrcceemmeenntt  ddeess  ffoonnccttiioonnss  dduu  CCoommiittéé  ddeess  ggoouuvveerrnneeuurrss..  
  
  11//77  ::  DDéémmaarrrraaggee  ddee  llaa  11èèrree  ééttaappee  ddee  ll''UUEEMM,,  eennttrrééee  eenn  vviigguueeuurr  ddee  llaa  ddiirreeccttiivvee  

ssuurr  llaa  lliibbéérraattiioonn  ddeess  ccaappiittaauuxx..  
  
  66//1100  ::  EEnnttrrééee  ddee  llaa  lliivvrree  sstteerrlliinngg  ddaannss  llee  mmééccaanniissmmee  ddee  cchhaannggee  dduu  SSMMEE  

((mmaarrggee  ::  66  %%))..  
  
  2222//1100  ::  LLaa  NNoorrvvèèggee  lliiee  ssaa  mmoonnnnaaiiee  àà  ll''ééccuu  aavveecc  uunnee  mmaarrggee  ddee  fflluuccttuuaattiioonn  ddee  

±±  22,,2255  %%..  
  
  2288//1100  ::  CCoonnsseeiill  eeuurrooppééeenn  ddee  RRoommee  ::  1111  EEttaattss  mmeemmbbrreess  aannnnoonncceenntt  qquuee  llaa  

22èèmmee  ééttaappee  ddee  ll’’UUEEMM  ddeevvrraaiitt  ccoommmmeenncceerr  llee  11eerr  jjaannvviieerr  11999944  eett  qquu''uunnee  
ddéécciissiioonn  rreellaattiivvee  aauu  ppaassssaaggee  àà  llaa  33èèmmee  ééttaappee  ddeevvrraaiitt  êêttrree  pprriissee  aavvaanntt  11999977..  

  
  1155//1122  ::  DDéébbuutt  ddee  llaa  ccoonnfféérreennccee  iinntteerrggoouuvveerrnneemmeennttaallee  ssuurr  ll''UUEEMM..  
  
11999911  99//44  ::  DDééccllaarraattiioonn  ddee  pprriinncciippeess  ccoonncceerrnnaanntt  ll''aaccccoorrdd  pprrééaallaabbllee  aauuxx  iinntteerrvveennttiioonnss  

eenn  mmoonnnnaaiieess  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess..  
  
  1177//55  ::  LLaa  SSuuèèddee  lliiee  ssaa  mmoonnnnaaiiee  àà  ll''ééccuu  aavveecc  uunnee  mmaarrggee  ddee  fflluuccttuuaattiioonn  ddee  

±±  11,,55  %%..  
  
  77//66  ::  LLaa  FFiinnllaannddee  lliiee  ssaa  mmoonnnnaaiiee  àà  ll''ééccuu  aavveecc  uunnee  mmaarrggee  ddee  fflluuccttuuaattiioonn  ddee  

±±  33  %%..  
  
  99--1100//1122  ::  LLee  ttrraaiittéé  pprréévvooyyaanntt  ll''iinnssttaauurraattiioonn  ddee  ll''UUnniioonn  ééccoonnoommiiqquuee  eett  

mmoonnééttaaiirree  eesstt  aaddooppttéé  ppaarr  lleess  cchheeffss  dd''EEttaatt  eett  ddee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  rrééuunniiss  eenn  
CCoonnsseeiill  eeuurrooppééeenn  àà  MMaaaassttrriicchhtt..  

  
11999922  77//22  ::  SSiiggnnaattuurree  dduu  ttrraaiittéé  ssuurr  ll''UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  àà  MMaaaassttrriicchhtt  
  
  66//44  ::  EEnnttrrééee  ddee  ll''eessccuuddoo  ddaannss  llee  mmééccaanniissmmee  ddee  cchhaannggee  dduu  SSMMEE  aavveecc  uunnee  

mmaarrggee  ddee  fflluuccttuuaattiioonn  ddee  66  %%  ((ddéécciissiioonn  dduu  44  aavvrriill))..  
  
  22//66  ::  PPrreemmiieerr  rrééfféérreenndduumm  ddaannooiiss  rreellaattiiff  àà  llaa  rraattiiffiiccaattiioonn  dduu  ttrraaiittéé  ssuurr  ll''UUnniioonn  

eeuurrooppééeennnnee,,  rreejjeettééee  àà  5500,,77  %%  ddeess  vvooiixx..  
  
  1199//66  ::  LLaa  lliivvrree  cchhyypprriioottee  eesstt  rraattttaacchhééee  àà  ll''ééccuu  aavveecc  ddeess  mmaarrggeess  ddee  fflluuccttuuaattiioonn  

ddee  ±±  22,,2255  %%  
  
  88//99  ::  LLaa  BBaannqquuee  ddee  FFiinnllaannddee  aabbaannddoonnnnee  lleess  lliimmiitteess  ddee  fflluuccttuuaattiioonnss  ddee  llaa  

mmaarrkkkkaa  eett  llaaiissssee  ffllootttteerr  ssaa  mmoonnnnaaiiee..  
  
  1144//99  ::  DDéévvaalluuaattiioonn  ddee  llaa  lliirree  iittaalliieennnnee  ddee  77  %%..  
  
  1177//99  ::  DDéévvaalluuaattiioonn  ddee  llaa  ppeesseettaa  ddee  55  %%,,  ssoorrttiiee  ddee  llaa  lliivvrree  sstteerrlliinngg,,  ddee  llaa  lliirree  

iittaalliieennnnee  dduu  mmééccaanniissmmee  ddee  cchhaannggee  dduu  SSMMEE..  

  

  55//1133  ccoonnttaacctt  ::  ddrriiee@@bbaannqquuee--ffrraannccee..ffrr  
  

mmààjj  mmaarrss  22000055  
  

  
  

  



EEuurrooppee  ––  GGrraannddss  éévvèènneemmeennttss  ddee  ll’’EEuurrooppee  ééccoonnoommiiqquuee  eett  mmoonnééttaaiirree  

  
  2200//99  ::  RRééfféérreenndduumm  eenn  FFrraannccee  ssuurr  llaa  rraattiiffiiccaattiioonn  dduu  ttrraaiittéé  ddee  MMaaaassttrriicchhtt  ::  

aapppprroobbaattiioonn  ppaarr  5511,,0055  %%  ddeess  vvooiixx..  
  
  1199//1111  ::  LLaa  SSuuèèddee  aabbaannddoonnnnee  llee  rraattttaacchheemmeenntt  ddee  llaa  ccoouurroonnnnee  àà  ll''ééccuu  eett  llaaiissssee  

ffllootttteerr  ssaa  mmoonnnnaaiiee..  
  
  2233//1111  ::  DDéévvaalluuaattiioonn  ddee  llaa  ppeesseettaa  eett  ddee  ll''eessccuuddoo  ddee  66  %%..  
  
  1100//1122  ::  LLaa  NNoorrvvèèggee  aabbaannddoonnnnee  llee  rraattttaacchheemmeenntt  ddee  llaa  ccoouurroonnnnee  àà  ll''ééccuu..  
  
  
11999933  11//11  ::  AAcchhèèvveemmeenntt  dduu  mmaarrcchhéé  uunniiqquuee..  
  
  3311//11  ::  DDéévvaalluuaattiioonn  dduu  ppuunntt  iirrllaannddaaiiss  ddee  1100  %%..  
  
  1133//55  ::  DDéévvaalluuaattiioonn  ddee  llaa  ppeesseettaa  ddee  88  %%  eett  ddee  ll''eessccuuddoo  ddee  66,,55  %%..  
  
  1188//55  ::  DDeeuuxxiièèmmee  rrééfféérreenndduumm  ddaannooiiss  rreellaattiiff  àà  llaa  rraattiiffiiccaattiioonn  dduu  ttrraaiittéé  ssuurr  ll''UUnniioonn  

eeuurrooppééeennnnee  ccoommppoorrttaanntt  llee  ssttaattuutt  ssppéécciiaall  dduu  DDaanneemmaarrkk  ((ffaavvoorraabbllee  àà  5566,,88  %%  ddeess  
vvooiixx))..  

  
  2211--2222//0066  ::  CCoonnsseeiill  eeuurrooppééeenn  ddee  CCooppeennhhaagguuee  ::  ffiixxaattiioonn  ddeess  ccrriittèèrreess  

dd’’aaddhhééssiioonn  àà  ll’’UUEE  ((““ccrriittèèrreess  ddee  CCooppeennhhaagguuee””))  
  

22//88  ::  EEllaarrggiisssseemmeenntt  ddeess  mmaarrggeess  ddee  fflluuccttuuaattiioonn  àà  pplluuss  oouu  mmooiinnss  1155  %%..  
RRééaaffffiirrmmaattiioonn  ppaarr  lleess  MMiinniissttrreess  eett  GGoouuvveerrnneeuurrss  ddee  llaa  vvaalliiddiittéé  ddeess  ppaarriittééss  
cceennttrraalleess  eenn  vviigguueeuurr..  

  
  44//88  ::  LLooii  oorrggaanniiqquuee  ppoorrttaanntt  rrééffoorrmmee  dduu  ssttaattuutt  ddee  llaa  BBaannqquuee  ddee  FFrraannccee,,  qquuii  

ddeevviieenntt  iinnddééppeennddaannttee  ddeess  aauuttrreess  ppoouuvvooiirrss..  
  
  11//1111  ::  EEnnttrrééee  eenn  vviigguueeuurr  dduu  TTrraaiittéé  ssuurr  ll''UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee,,  ssiiggnnéé  àà  

MMaaaassttrriicchhtt  llee  77  fféévvrriieerr  11999922,,  eett  ggeell  ddee  llaa  ccoommppoossiittiioonn  ddee  ll''ééccuu..  
  
  3311//1122  ::  VVoottee  ddééffiinniittiiff  ddee  llaa  llooii  ggaarraannttiissssaanntt  ll''iinnddééppeennddaannccee  ddee  llaa  BBaannqquuee  ddee  

FFrraannccee  
  
11999944  11//11  ::  EEnnttrrééee  eenn  vviigguueeuurr  ddee  llaa  ddeeuuxxiièèmmee  ééttaappee  ddee  ll''UUEEMM..  CCrrééaattiioonn  ddee  ll''IInnssttiittuutt  

MMoonnééttaaiirree  EEuurrooppééeenn  ((IIMMEE))  àà  FFrraannccffoorrtt,,  cchhaarrggéé  ddee  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddee  llaa  ffuuttuurree  
BBaannqquuee  CCeennttrraallee  EEuurrooppééeennnnee..  

    
  77//44  ::  llaa  CCoommmmiissssiioonn  eeuurrooppééeennnnee  ccrrééee  uunn  ggrroouuppee  ddee  rrééfflleexxiioonn  ssuurr  llaa  mmiissee  eenn  

ooeeuuvvrree  ddee  llaa  mmoonnnnaaiiee  uunniiqquuee,,  ccoommppoosséé  dd''eexxppeerrttss  dduu  sseecctteeuurr  pprriivvéé  eett  ddee  
rreepprréésseennttaannttss  ddeess  ccoonnssoommmmaatteeuurrss  ((ggrroouuppee  MMAAAASS))..  

  
  
11999955  11//11  ::  EEnnttrrééee  eeffffeeccttiivvee  ddee  ll''AAuuttrriicchhee,,  ddee  llaa  FFiinnllaannddee  eett  ddee  llaa  SSuuèèddee  ddaannss  ll''UUnniioonn  

eeuurrooppééeennnnee  eett  ddaannss  llee  SSyyssttèèmmee  mmoonnééttaaiirree  eeuurrooppééeenn..  LL''aaccttee  dd''aaddhhééssiioonn  ddeess  
ttrrooiiss  ppaayyss  aavvaaiitt  ééttéé  ssiiggnnéé  àà  CCoorrffoouu  llee  2244//66//9944..  LLaa  NNoorrvvèèggee,,  ééggaalleemmeenntt  
ssiiggnnaattaaiirree,,  nn''aa  ffiinnaalleemmeenntt  ppaass  rraattiiffiiéé  ll''aaccccoorrdd..  

  
  99//11  ::  EEnnttrrééee  dduu  sscchhiilllliinngg  aauuttrriicchhiieenn  ddaannss  llee  mmééccaanniissmmee  ddee  cchhaannggee  

eeuurrooppééeenn  ((MMCCEE))..  
  
  66//33  ::  DDéévvaalluuaattiioonn  ddee  llaa  ppeesseettaa  ddee  77%%  eett  ddee  ll''eessccuuddoo  ddee  33,,55  %%..  
  

  

  66//1133  ccoonnttaacctt  ::  ddrriiee@@bbaannqquuee--ffrraannccee..ffrr  
  

mmààjj  mmaarrss  22000055  
  

  
  

  



EEuurrooppee  ––  GGrraannddss  éévvèènneemmeennttss  ddee  ll’’EEuurrooppee  ééccoonnoommiiqquuee  eett  mmoonnééttaaiirree  

  
  1100//55  ::  RRaappppoorrtt  MMAAAASS  ssuurr  lleess  pprrééppaarraattiiffss  ddee  ll''iinnttrroodduuccttiioonn  ddee  llaa  mmoonnnnaaiiee  uunniiqquuee  
  
  3311//55  ::  AAddooppttiioonn  ppaarr  llaa  CCoommmmiissssiioonn  dduu  LLiivvrree  VVeerrtt  ssuurr  llaa  mmoonnnnaaiiee  uunniiqquuee,,  qquuii  

ccoonnttiieenntt  lleess  pprrooppoossiittiioonnss  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ssuurr  llee  ssccéénnaarriioo  ddee  ppaassssaaggee  àà  llaa  
mmoonnnnaaiiee  uunniiqquuee  eett  ssoonn  ccaaddrree  jjuurriiddiiqquuee,,  aaiinnssii  qquuee  ssuurr  llaa  ppoolliittiiqquuee  ddee  
ccoommmmuunniiccaattiioonn  àà  mmeettttrree  eenn  ooeeuuvvrree..  

  
  NNoovveemmbbrree  ::  LL''IInnssttiittuutt  MMoonnééttaaiirree  EEuurrooppééeenn  ppuubblliiee  ssoonn  rraappppoorrtt  ssuurr  ""llee  ppaassssaaggee  

àà  llaa  mmoonnnnaaiiee  uunniiqquuee""  
  
  1155--1166//1122  ::  LLee  CCoonnsseeiill  eeuurrooppééeenn  ddee  MMaaddrriidd  aaddooppttee  llee  nnoomm  EEuurroo  ccoommmmee  

ddéénnoommiinnaattiioonn  ddee  llaa  mmoonnnnaaiiee  uunniiqquuee..  LLee  CCoonnsseeiill  ffiixxee  llee  ssccéénnaarriioo  pprraattiiqquuee  aaiinnssii  
qquuee  llaa  ddaattee  dduu  ppaassssaaggee  àà  ll''UUnniioonn  mmoonnééttaaiirree  ((11eerr  jjaannvviieerr  11999999))..  

  
  
11999966  1133//44  ::  EECCOOFFIINN  iinnffoorrmmeell  ddee  VVéérroonnee  ::  uunnee  mmaajjoorriittéé  ccllaaiirree  ddeess  ppaayyss  vveeuutt  uunn  

aaccccoorrdd  ddee  cchhaannggee  eennttrree  lleess  ppaayyss  ""iinn""  eett  lleess  ppaayyss  ""oouutt""..  LLee  pprriinncciippee  dd''uunn  ""ppaaccttee  
ddee  ssttaabbiilliittéé""  eesstt  aacccceeppttéé..  LLee  nnoomm  ""cceenntt""  eesstt  ddoonnnnéé  aauu  cceennttiièèmmee  dd''eeuurroo..  

  
  2211  eett  2222//66  ::  CCoonnsseeiill  eeuurrooppééeenn  ddee  FFlloorreennccee  ::  lleess  ggrraannddeess  lliiggnneess  dduu  nnoouuvveeaauu  

mmééccaanniissmmee  ddee  cchhaannggee  sseerroonntt  ffiixxééeess  ppaarr  uunnee  rrééssoolluuttiioonn  dduu  CCoonnsseeiill  eeuurrooppééeenn,,  
lleess  mmooddaalliittééss  ooppéérraattiioonnnneelllleess  sseerroonntt  ddééffiinniieess  aapprrèèss  llaa  ccrrééaattiioonn  ddee  llaa  BBCCEE  eenn  
11999988..  

  
  2211  eett  2222//99  ::  CCoonnsseeiill  EECCOOFFIINN  iinnffoorrmmeell  ddee  DDuubblliinn  ::  aaccccoorrdd  ssuurr  llaa  pprrooccéédduurree  

dd''aaddooppttiioonn  dduu  
    ccaaddrree  jjuurriiddiiqquuee  dd''iinnttrroodduuccttiioonn  ddee  ll''eeuurroo..  
  
  1133//1100  ::  EEnnttrrééee  ddee  llaa  mmaarrkkkkaa  ffiinnllaannddaaiissee  ddaannss  llee  MMCCEE..  
  
  2244//1111  ::  RRéé--eennttrrééee  ddee  llaa  lliirree  iittaalliieennnnee  ddaannss  llee  MMCCEE..  
  
  1133--1144//1122  ::  CCoonnsseeiill  eeuurrooppééeenn  ddee  DDuubblliinn..  AAddooppttiioonn  dduu  ssttaattuutt  jjuurriiddiiqquuee  ddee  ll''eeuurroo,,  

aaccccoorrddss  ssuurr  llee  MMCCEE  22  ((nnoouuvveeaauu  mmééccaanniissmmee  ddee  cchhaannggee  eeuurrooppééeenn))  eett  llee  PPaaccttee  
ddee  ssttaabbiilliittéé  eett  ddee  ccrrooiissssaannccee..  PPrréésseennttaattiioonn  ppaarr  ll''IIMMEE  ddee  llaa  ggaammmmee  ddeess  bbiilllleettss  eenn  
eeuurroo..  

  
11999977  77//11  ::  PPuubblliiccaattiioonn  ppaarr  ll''IIMMEE  dduu  rraappppoorrtt  ssuurr  llee  ccaaddrree  rréégglleemmeennttaaiirree,,  

oorrggaanniissaattiioonnnneell  eett  llooggiissttiiqquuee  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee  mmoonnééttaaiirree  uunniiqquuee  eenn  pphhaassee  IIIIII  
  
  33//33  ::  PPrréésseennttaattiioonn  dduu  sscchhéémmaa  ddee  ppllaaccee  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  bbaannccaaiirree  eett  

ffiinnaanncciièèrree  ffrraannççaaiissee  
  
  44--66//44  ::  CCoonnsseeiill  EECCOOFFIINN  iinnffoorrmmeell  ddee  NNoooorrddwwiijjkk  ::  aaccccoorrdd  ssuurr  ddeess  mmooddaalliittééss  

tteecchhnniiqquueess  dduu  PPaaccttee  ddee  ssttaabbiilliittéé  eett  ddee  ccrrooiissssaannccee  aaiinnssii  qquuee  dduu  MMCCEE22..  LLee  
ccaalleennddrriieerr  ddee  sséélleeccttiioonn  ddeess  ppaayyss  qquuii  aaddoopptteerroonntt  ll''eeuurroo  aauu  11eerr  jjaannvviieerr  11999999  eesstt  
ccllaarriiffiiéé..    

  
  1166--1177//66  ::  CCoonnsseeiill  eeuurrooppééeenn  dd''AAmmsstteerrddaamm  ::  aaddooppttiioonn  ddééffiinniittiivvee  ddee  llaa  rrééssoolluuttiioonn  

ssuurr  llee  MMCCEE22,,  dduu  ddiissppoossiittiiff  rréégglleemmeennttaaiirree  ssuurr  llee  PPaaccttee  ddee  ssttaabbiilliittéé  eett  ddee  
ccrrooiissssaannccee,,  dduu  rrèègglleemmeenntt  ccoonntteennaanntt  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  lleess  pplluuss  uurrggeenntteess  dduu  ssttaattuutt  
jjuurriiddiiqquuee  ddee  ll''eeuurroo..  AApppprroobbaattiioonn  ddeess  ddeessssiinnss  ddee  llaa  ffaaccee  ccoommmmuunnee  ddeess  ppiièècceess  eenn  
eeuurroo..  AAddooppttiioonn  dd''uunnee  rrééssoolluuttiioonn  ssuurr  ""llaa  ccrrooiissssaannccee  eett  ll''eemmppllooii""..  

  

  77//1133  ccoonnttaacctt  ::  ddrriiee@@bbaannqquuee--ffrraannccee..ffrr  
  

mmààjj  mmaarrss  22000055  
  

  
  

  



EEuurrooppee  ––  GGrraannddss  éévvèènneemmeennttss  ddee  ll’’EEuurrooppee  ééccoonnoommiiqquuee  eett  mmoonnééttaaiirree  

  
  1122--1133//99  ::  CCoonnsseeiill  EECCOOFFIINN  iinnffoorrmmeell  ddee  MMoonnddoorrff  ::  lleess  ccoouurrss  bbiillaattéérraauuxx  

iirrrréévvooccaabblleess  ddeess  mmoonnnnaaiieess  ddeess  ppaayyss  ""iinn""  sseerroonntt  aannnnoonnccééss  aauu  pprriinntteemmppss  11999988..  EEnn  
oouuttrree,,  llaa  pprrééppaarraattiioonn  dd''uunn  ccooddee  ddee  bboonnnnee  ccoonndduuiittee  ffiissccaallee  eett  llaa  ccoooorrddiinnaattiioonn  ddeess  
ppoolliittiiqquueess  ééccoonnoommiiqquueess  oonntt  ééttéé  aabboorrddééeess..  

  
  22//1100  ::  SSiiggnnaattuurree  dduu  tteexxttee  ffiinnaall  dduu  ttrraaiittéé  dd''AAmmsstteerrddaamm..  CCeettttee  ssiiggnnaattuurree  oouuvvrree  llaa  

vvooiiee  aauuxx  pprrooccéédduurreess  ddee  rraattiiffiiccaattiioonn  dduu  TTrraaiittéé  ppaarr  cchhaaccuunn  ddeess  qquuiinnzzee  EEttaattss  
mmeemmbbrreess..  

  
  2277//1100  ::  LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  bbrriittaannnniiqquuee,,  TToonnyy  BBllaaiirr,,  aannnnoonnccee  ooffffiicciieelllleemmeenntt  qquuee  llaa  

GGrraannddee--BBrreettaaggnnee  nnee  ppaarrttiicciippeerraa  ppaass  àà  ll''UUnniioonn  mmoonnééttaaiirree  llee  11eerr  jjaannvviieerr  11999999  
eett  ffeerraa  ddoonncc  jjoouueerr  llaa  ccllaauussee  ""dd''ooppttiinngg  oouutt""  iinnssccrriittee  ddaannss  llee  ttrraaiittéé  ddee  MMaaaassttrriicchhtt..  EEnn  
oouuttrree,,  iill  pprréécciissee  qquu''iill  eesstt  eesssseennttiieell  qquuee  llee  RRooyyaauummee--UUnnii  ssee  pprrééppaarree  ddèèss  
mmaaiinntteennaanntt  àà  llaa  mmoonnnnaaiiee  uunniiqquuee,,  aaffiinn  qquu''iill  aaddooppttee  ll''eeuurroo  ppeeuu  aapprrèèss  lleess  
pprroocchhaaiinneess  éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess,,  ssii  llee  ppeeuuppllee  eenn  ddéécciiddaaiitt  aaiinnssii  ppaarr  
rrééfféérreenndduumm..  

  
  44//1111  ::  PPrrooppoossiittiioonn  ccoommmmuunnee  dduu  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  eett  dduu  PPrreemmiieerr  

mmiinniissttrree  ddee  llaa  ccaannddiiddaattuurree  ddee  MM..  TTrriicchheett  ccoommmmee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  ffuuttuurree  BBaannqquuee  
cceennttrraallee  eeuurrooppééeennnnee..  

  
  2211//1111  ::  SSoommmmeett  eeuurrooppééeenn  ssuurr  ll''eemmppllooii  ::  lleess  qquuiinnzzee  cchheeffss  dd''EEttaatt  eett  ddee  

ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddééffiinniisssseenntt  ddeess  oorriieennttaattiioonnss  ccoommmmuunneess  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  
cchhôômmaaggee,,  qquuii  pprreennddrroonntt  llaa  ffoorrmmee  ddee  lliiggnneess  ddiirreeccttrriicceess  aannnnuueelllleess  ddeessttiinnééeess  àà  
eennccaaddrreerr  lleess  ppllaannss  dd''aaccttiioonnss  nnaattiioonnaauuxx  ccoonnttrree  llee  cchhôômmaaggee..  

  
  2244//1111  ::  PPrréésseennttaattiioonn,,  ppaarr  llee  MMiinniissttrree  ddee  ll''EEccoonnoommiiee,,  ddeess  FFiinnaanncceess  eett  ddee  

ll''IInndduussttrriiee,,  dduu  PPllaann  nnaattiioonnaall  ddee  ppaassssaaggee  àà  ll''eeuurroo  ((PPNNPPEE))  aaiinnssii  qquuee  ddee  llaa  
ccaammppaaggnnee  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ssuurr  ll''eeuurroo  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ffrraannççaaiiss..  

  
  11//1122  ::  CCoonnsseeiill  EECCOOFFIINN  ::  aaddooppttiioonn  dd''uunn  ccooddee  ddee  bboonnnnee  ccoonndduuiittee  ffiissccaallee  eenn  

mmaattiièèrree  ddee  ffiissccaalliittéé  ddeess  eennttrreepprriisseess..  
  
  1133--1144//1122  ::  CCoonnsseeiill  eeuurrooppééeenn  ddee  LLuuxxeemmbboouurrgg  ::  lleess  bbiilllleettss  eett  ppiièècceess  eenn  eeuurroo  

sseerroonntt  iinnttrroodduuiittss  llee  11eerr  jjaannvviieerr  22000022..  AAddooppttiioonn  dd''uunnee  rrééssoolluuttiioonn  ssuurr  llaa  ccoooorrddiinnaattiioonn  
ddeess  ppoolliittiiqquueess  ééccoonnoommiiqquueess  ((iinnssttaauurraattiioonn  ddee  rrééuunniioonnss  iinnffoorrmmeelllleess  ddeess  mmiinniissttrreess  
ddeess  FFiinnaanncceess  ""iinn""))  eett  ssuurr  lleess  aarrttiicclleess  110099  ((ppoolliittiiqquuee  ddee  cchhaannggee))  eett  110099  BB  ((ddiiaalloogguuee  
CCoonnsseeiill  //  BBCCEE))..  

  
11999988  1166//33  ::  EEnnttrrééee  ddee  llaa  ddrraacchhmmee  ggrreeccqquuee  ddaannss  llee  mmééccaanniissmmee  ddee  cchhaannggee  eeuurrooppééeenn  

eett  rréééévvaalluuaattiioonn  ddee  llaa  lliivvrree  iirrllaannddaaiissee  ddee  33  %%  
  
  2255//33  ::  PPuubblliiccaattiioonn  ddeess  rraappppoorrttss  ddee  ll''IIMMEE  eett  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ssuurr  llaa  

ccoonnvveerrggeennccee..  
  

CCoonnsseeiill  ""JJuummbboo""  ddeess  11--33  mmaaii  àà  BBrruuxxeelllleess  
  
11//55  ::    RReeccoommmmaannddaattiioonn  ddee  ll''EECCOOFFIINN  

ssuurr  llaa  lliissttee  ddeess  ppaayyss  eennttrraanntt  eenn  UUnniioonn  mmoonnééttaaiirree  llee  11//11//9999..  
22//55  ::    AAvviiss  dduu  PPaarrlleemmeenntt  eeuurrooppééeenn  
22//55  ::    DDéécciissiioonn  dduu  CCoonnsseeiill  eeuurrooppééeenn  ssuurr  llaa  lliissttee  ddeess  ppaayyss  ;;  

ddéébbuutt  ddee  llaa  ""ppéérriiooddee  iinnttéérriimmaaiirree""  
33//55  ::    PPrréé--aannnnoonnccee  ddeess  ppaarriittééss  bbiillaattéérraalleess  ddeess  mmoonnnnaaiieess  ""iinn""  ;;  

rreeccoommmmaannddaattiioonn  dduu  CCoonnsseeiill  ssuurr  llaa  nnoommiinnaattiioonn  ddeess  mmeemmbbrreess  
dduu  DDiirreeccttooiirree  ddee  llaa  BBCCEE..  

  

  

  88//1133  ccoonnttaacctt  ::  ddrriiee@@bbaannqquuee--ffrraannccee..ffrr  
  

mmààjj  mmaarrss  22000055  
  

  
  

  



EEuurrooppee  ––  GGrraannddss  éévvèènneemmeennttss  ddee  ll’’EEuurrooppee  ééccoonnoommiiqquuee  eett  mmoonnééttaaiirree  

  1133//55  ::  AAvviiss  dduu  PPaarrlleemmeenntt  eeuurrooppééeenn  ssuurr  lleess  mmeemmbbrreess  dduu  DDiirreeccttooiirree  ddee  llaa  BBCCEE..  
  
  2266//55  ::  NNoommiinnaattiioonn  ddeess  mmeemmbbrreess  dduu  DDiirreeccttooiirree  ddee  llaa  BBCCEE  ppaarr  llee  CCoonnsseeiill  eeuurrooppééeenn  
  
  11//66  ::  IInnssttaauurraattiioonn  ddee  llaa  BBCCEE  eett  dduu  SSEEBBCC  
  

  1155--1166//66  ::  CCoonnsseeiill  eeuurrooppééeenn  ddee  CCaarrddiiffff  ::  pprreemmiièèrree  éévvaalluuaattiioonn  ddeess  PPllaannss  
nnaattiioonnaauuxx  dd''aaccttiioonn  ppoouurr  ll''eemmppllooii..  

  
                                          2266//99  ::  CCoonnsseeiill  EEccooffiinn  iinnffoorrmmeell  ddee  VViieennnnee  ::  pprrééaannnnoonnccee  ddee  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddee  

llaa  GGrrèèccee  eett  dduu  DDaanneemmaarrkk  aauu  MMCCEE22  eett  ddeess  mmaarrggeess  ddee  fflluuccttuuaattiioonnss  ddee  lleeuurrss  
mmoonnnnaaiieess  ((1155  eett  22,,2255  %%,,  rreessppeeccttiivveemmeenntt))  ;;  rraappppoorrtt  aauu  ccoonnsseeiill  ssuurr  llaa  
rreepprréésseennttaattiioonn  eexxtteerrnnee  ddee  ll''UUnniioonn  mmoonnééttaaiirree..  

  
                                          11//1122  ::  CCoommmmuunniiqquuéé  ccoonnjjooiinntt  dduu  CCoonnsseeiill  eett  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ffiixxaanntt  llaa  pprrooccéédduurree  

dd''aaddooppttiioonn  ddeess  ttaauuxx  ddee  ccoonnvveerrssiioonn  ddee  ll''eeuurroo..  
  
                                          2222//1122  ::  AAnnnnoonnccee  ppaarr  llee  CCoonnsseeiill  BBCCEE  dduu  ttaauuxx  dd''iinnttéérrêêtt  ddee  llaa  pprreemmiièèrree  ooppéérraattiioonn  

ddee  rreeffiinnaanncceemmeenntt  eenn  eeuurroo,,  llee  44  jjaannvviieerr    ((33  %%))..  
  
  3311//1122  ::  AAddooppttiioonn  ddeess  ttaauuxx  ddee  ccoonnvveerrssiioonn  iirrrréévvooccaabblleess  ddeess  ddeevviisseess  iinn  eenn  eeuurrooss,,  

pprrooppoossééss  ppaarr  llaa  CCoommmmiissssiioonn,,  ppaarr  llee  CCoonnsseeiill  aapprrèèss  ccoonnssuullttaattiioonn  ddee  llaa  BBCCEE  eett  dduu  
PPaarrlleemmeenntt  eeuurrooppééeenn  

                    
  AAddooppttiioonn  ddeess  ttaauuxx  cceennttrraauuxx  eenn  eeuurrooss  ddee  llaa  ddrraacchhmmee  ggrreeccqquuee  eett  ddee  llaa  ccoouurroonnnnee  

ddaannooiissee    ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  MMCCEE22..  
  
  3311//1122--33//0011  ::  WWeeeekk--eenndd  ddee  ccoonnvveerrssiioonn  àà  ll''eeuurroo  dduu  sseecctteeuurr  ffiinnaanncciieerr  ((mmaarrcchhééss  

ffiinnaanncciieerrss,,  ssyyssttèèmmeess  ddee  ppaaiieemmeenntt))..  
  

11999999  11//0011  ::  EEnnttrrééee  eenn  vviigguueeuurr  ddee  llaa  ttrrooiissiièèmmee  pphhaassee  ddee  ll''UUEEMM,,  iinnssttaauurraattiioonn  ddee  
ll''UUnniioonn  mmoonnééttaaiirree,,  ccrrééaattiioonn  ddee  ll''eeuurroo  ((mmoonnnnaaiiee  ddeess  EEttaattss  ppaarrttiicciippaanntt  àà  ll''UUnniioonn  
mmoonnééttaaiirree,,  lleess  uunniittééss  mmoonnééttaaiirreess  nnaattiioonnaalleess  ddeevveennaanntt  ddeess  ssuubbddiivviissiioonnss  ddee  ll''eeuurroo))..  
DDééffiinniittiioonn  eett  mmiissee  eenn  ooeeuuvvrree  --eenn  eeuurrooss--  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee  mmoonnééttaaiirree  uunniiqquuee  ppaarr  llee  
SSEEBBCC,,  éémmiissssiioonn  ddeess  nnoouuvveeaauuxx  ttiittrreess  ddee  ddeettttee  ppuubblliiqquuee  eenn  eeuurrooss..    

  
33--44//0066  ::  CCoonnsseeiill  eeuurrooppééeenn  ddee  CCoollooggnnee  ::  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunn  ““ddiiaalloogguuee  
mmaaccrrooééccoonnoommiiqquuee””,,  aassssoocciiaanntt  nnoottaammmmeenntt  lleess  rreepprréésseennttaannttss  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ll’’UUEE,,  
ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  eeuurrooppééeennnnee,,  ddee  llaa  BBCCEE  eett  ddeess  ppaarrtteennaaiirreess  ssoocciiaauuxx,,  eett  
ffaavvoorriissaanntt  llaa  ccoooorrddiinnaattiioonn  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ppoolliittiiqquuee  ééccoonnoommiiqquuee  eenn  vvuuee  dd’’aassssuurreerr  
uunnee  ccrrooiissssaannccee  dduurraabbllee  eett  nnoonn  iinnffllaattiioonnnniissttee..  
  
1100--1111//1122  ::  CCoonnsseeiill  eeuurrooppééeenn  dd’’HHeellssiinnkkii  ::  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ooffffiicciieellllee  ddee  llaa  
ccaannddiiddaattuurree  ddee  llaa  TTuurrqquuiiee  àà  ll’’aaddhhééssiioonn  àà  ll’’UUEE  

  
22000000  1177//0011  ::  RRéééévvaalluuaattiioonn  ddee  llaa  ddrraacchhmmee  ggrreeccqquuee  ddee  33,,55  %%  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  MMCCEE  22  
  

2233--2244//0033  ::  CCoonnsseeiill  eeuurrooppééeenn  eexxttrraaoorrddiinnaaiirree  ddee  LLiissbboonnnnee  ::  ssttrraattééggiiee  gglloobbaallee  
ppoouurr  llaa  ttrraannssiittiioonn  vveerrss  uunnee  ssoocciiééttéé  eett  uunnee  ééccoonnoommiiee  ffoonnddééeess  ssuurr  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee..  
MMiissee  eenn  œœuuvvrree  dd’’iiccii  àà  22000055  dduu  PPllaann  dd’’aaccttiioonn  ppoouurr  lleess  sseerrvviicceess  ffiinnaanncciieerrss..  
AAddooppttiioonn  ddee  ll’’oobbjjeeccttiiff  ddee  ppoorrtteerr  llee  ttaauuxx  dd’’eemmppllooii  àà  7700%%  dd’’iiccii  22001100..  RRééuunniioonn  
cchhaaqquuee  pprriinntteemmppss  ccoonnssaaccrrééee  aauuxx  qquueessttiioonnss  ééccoonnoommiiqquueess  eett  ssoocciiaalleess..    

  

  99//1133  ccoonnttaacctt  ::  ddrriiee@@bbaannqquuee--ffrraannccee..ffrr  
  

mmààjj  mmaarrss  22000055  
  

  
  

  



EEuurrooppee  ––  GGrraannddss  éévvèènneemmeennttss  ddee  ll’’EEuurrooppee  ééccoonnoommiiqquuee  eett  mmoonnééttaaiirree  

  
MMaaii  ::  PPuubblliiccaattiioonn  ddeess  rraappppoorrttss  ddee  ccoonnvveerrggeennccee  ddee  llaa  BBCCEE  eett  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  
22000000  
  
88//0055  ::  DDééccllaarraattiioonn  ddee  ll’’EEuurrooggrroouuppee  ssuurr  llee  nniivveeaauu  ddee  ll’’EEuurroo  qquuii  nnee  rreeffllèèttee  ppaass  lleess  
ffoonnddaammeennttaauuxx  ééccoonnoommiiqquueess  ddee  llaa  zzoonnee  eeuurroo..  
  
1199//0066  ::  LLee  CCoonnsseeiill  EEccooffiinn  rrééuunnii  àà  FFeeiirraa  ddéécciiddee  ddee  lleevveerr  llaa  ddéérrooggaattiioonn  ddoonntt  llaa  
GGrrèèccee  ffaaiissaaiitt  ll’’oobbjjeett,,  aavveecc  eeffffeett  aauu  11eerr  jjaannvviieerr  22000011..  
  
1199--2200//0066  ::  CCoonnsseeiill  eeuurrooppééeenn  ddee  FFeeiirraa  ::  aapppprroobbaattiioonn  dduu  rraappppoorrtt  ““PPaaqquueett  ffiissccaall””  
((aaccccoorrdd  iinnttééggrraall  ddeemmaannddéé  ppoouurr  ffiinn  22000022))..  

  
2222//0099  ::  CCoommmmuunniiqquuéé  dduu  GG77  ::  ““ÀÀ  ll''iinniittiiaattiivvee  ddee  llaa  BBaannqquuee  cceennttrraallee  eeuurrooppééeennnnee,,  
lleess  aauuttoorriittééss  mmoonnééttaaiirreess  ddeess  EEttaattss--UUnniiss,,  dduu  JJaappoonn,,  dduu  RRooyyaauummee--UUnnii  eett  dduu  
CCaannaaddaa  oonntt  ppaarrttiicciippéé,,  ccoonnjjooiinntteemmeenntt  aavveecc  llaa  BBaannqquuee  cceennttrraallee  eeuurrooppééeennnnee,,  àà  ddeess  
iinntteerrvveennttiioonnss  ccoonncceerrttééeess  ssuurr  lleess  mmaarrcchhééss  ddee  cchhaannggee  ;;  cceess  ooppéérraattiioonnss  oonntt  ééttéé  
mmoottiivvééeess  ppaarr  ddeess  pprrééooccccuuppaattiioonnss  ccoommmmuunneess  rreellaattiivveess  aauuxx  iimmpplliiccaattiioonnss  
ppootteennttiieelllleess,,  ppoouurr  ll''ééccoonnoommiiee  mmoonnddiiaallee,,  ddeess  rréécceenntteess  éévvoolluuttiioonnss  eennrreeggiissttrrééeess  ppaarr  
llee  ttaauuxx  ddee  cchhaannggee  ddee  ll''eeuurroo””..  
  
2288//0099  ::  RRééfféérreenndduumm  aauu  DDaanneemmaarrkk  ssuurr  ll’’aaddhhééssiioonn  àà  ll’’uunniioonn  mmoonnééttaaiirree  ::  rreeffuuss  dduu  
ppeeuuppllee  ddaannooiiss  ((5533,,11%%))..  
  

22000011  0011//0011  ::  EEnnttrrééee  ddee  llaa  GGrrèèccee  ddaannss  ll’’UUnniioonn  mmoonnééttaaiirree  
  

2266//0022  ::  SSiiggnnaattuurree  dduu  TTrraaiittéé  ddee  NNiiccee  ssuurr  llaa  rrééffoorrmmee  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  eenn  vvuuee  ddee  
ll’’ééllaarrggiisssseemmeenntt  ((ttaaiillllee  eett  ccoommppoossiittiioonn  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn,,  ppoonnddéérraattiioonn  ddeess  ddrrooiittss  
ddee  vvoottee  aauu  CCoonnsseeiill  UUEE,,  eexxtteennssiioonn  ddee  llaa  mmaajjoorriittéé  qquuaalliiffiiééee,,  aassssoouupplliisssseemmeenntt  ddeess  
mmooddaalliittééss  ddee  rreeccoouurrss  aauuxx  ccooooppéérraattiioonnss  rreennffoorrccééeess,,  ““ccllaauussee  dd’’hhaabbiilliittaattiioonn””  ppoouurr  
rréévviisseerr  lleess  rrèègglleess  ddee  vvoottee  aauu  sseeiinn  ddee  CCoonnsseeiill  ddeess  GGoouuvveerrnneeuurrss  ddee  llaa  BBCCEE))..  
  
88//0066  ::  AAuu  tteerrmmee  dd’’uunn  rrééfféérreenndduumm,,  rreeffuuss  ppaarr  ll’’IIrrllaannddee  ddee  rraattiiffiieerr  llee  TTrraaiittéé  ddee  NNiiccee  
((NNOONN  ::        5533,,8877  %%))..  
  
1155--1166//0066  ::  CCoonnsseeiill  eeuurrooppééeenn  ddee  GGöötteebboorrgg  ::  eenn  mmaattiièèrree  dd’’ééllaarrggiisssseemmeenntt,,  hhoorriizzoonn  
ffiixxéé  àà  ffiinn  22000022  ppoouurr  llaa  ccllôôttuurree  ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss  ddeess  pprreemmiieerrss  ppaayyss..  
  

11//0099  ::  DDéébbuutt  ddee  llaa  pphhaassee  ddee  pprréé--aalliimmeennttaattiioonn  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ddee  ccrrééddiitt  ddee  llaa  zzoonnee  eeuurroo  eenn  
bbiilllleettss  eett  eenn  ppiièècceess  eenn  eeuurroo  ((ddaattee  eeffffeeccttiivvee  vvaarriiaabbllee  sseelloonn  lleess  ppaayyss))..  

  
1155//1122  ::  DDéébbuutt  ddee  llaa  pprréé--aalliimmeennttaattiioonn  dduu  ggrraanndd  ppuubblliicc  eenn  eeuurrooss  ((1144//1122  eenn  FFrraannccee))..  

  DDééccllaarraattiioonn  ddee  LLaaeekkeenn  ssuurr  ll’’aavveenniirr  ddee  ll’’UUEE  ((llaanncceemmeenntt  ddee  llaa  CCoonnvveennttiioonn  ssuurr  
ll’’aavveenniirr  ddee  ll’’EEuurrooppee  ;;  cchhooiixx  ddee  VV..GG..  dd’’EEssttaaiinngg  ccoommmmee  pprrééssiiddeenntt  ;;  sseess  ttrraavvaauuxx  
ddooiivveenntt  aabboouuttiirr  àà  uunn  pprroojjeett  ddee  CCoonnssttiittuuttiioonn,,  qquuii  ddeevvrraa  êêttrree  eexxaammiinnéé  ppaarr  uunnee  CCIIGG  
ddèèss  ooccttoobbrree  22000033))..  

  
  
22000022  0011//0011  ::  IInnttrroodduuccttiioonn  ddeess  bbiilllleettss  eett  ppiièècceess  eenn  eeuurroo  ddaannss  lleess  ppaayyss  mmeemmbbrreess  ddee  

ll''UUnniioonn  mmoonnééttaaiirree;;  ttoouuss  lleess  ppaaiieemmeennttss  ssccrriippttuurraauuxx  ssoonntt  oobblliiggaattooiirreemmeenntt  lliibbeellllééss  eenn  
eeuurrooss  

  
  2288//0022  ::  FFiinn  dduu  rreettrraaiitt  ddeess  bbiilllleettss  eett  ppiièècceess  eenn  uunniittééss  mmoonnééttaaiirreess  nnaattiioonnaalleess  ddaannss  

lleess  ppaayyss  mmeemmbbrreess  ddee  ll''UUnniioonn  mmoonnééttaaiirree  ((1177//0022  eenn  FFrraannccee))..  SSééaannccee  iinnaauugguurraallee  ddee  
llaa  CCoonnvveennttiioonn  ssuurr  ll’’aavveenniirr  ddee  ll’’EEuurrooppee..  
  
 

  

  1100//1133  ccoonnttaacctt  ::  ddrriiee@@bbaannqquuee--ffrraannccee..ffrr  
  

mmààjj  mmaarrss  22000055  
  

  
  

  



EEuurrooppee  ––  GGrraannddss  éévvèènneemmeennttss  ddee  ll’’EEuurrooppee  ééccoonnoommiiqquuee  eett  mmoonnééttaaiirree  

 

15-16/03 : Conseil européen de Barcelone : recommandation pour la 
simplification et la continuation de la stratégie de Lisbonne. 

  
MMaaii  ::  PPuubblliiccaattiioonn  ddeess  rraappppoorrttss  ddee  ccoonnvveerrggeennccee  ddee  llaa  BBCCEE  ((0011//0055))  eett  ddee  llaa  
CCoommmmiissssiioonn  ((2222//0055))  22000022  
  
1199//1100  ::  RRaattiiffiiccaattiioonn  ppaarr  ll’’IIrrllaannddee  dduu  TTrraaiittéé  ddee  NNiiccee  ppaarr  rrééfféérreenndduumm  ((ddeerrnniieerr  ppaayyss  àà  
rraattiiffiieerr  llee  TTrraaiittéé))..  
  
2244--2255//1100  ::  CCoonnsseeiill  eeuurrooppééeenn  ddee  BBrruuxxeelllleess  ::  lleess  1100  ppaayyss  ccaannddiiddaattss  rreetteennuuss  
ppoouurr  eennttrreerr  eenn  UUEE  eenn  22000044  ssoonntt  CChhyypprree,,  EEssttoonniiee,,  HHoonnggiiee,,  LLeettttoonniiee,,  LLiitthhuuaanniiee,,  
MMaallttee,,  PPoollooggnnee,,  RRééppuubblliiqquuee  TTcchhèèqquuee,,  SSlloovvaaqquuiiee,,  SSlloovvéénniiee..  

  
  1133//1122  ::  CCoonnsseeiill  eeuurrooppééeenn  ddee  CCooppeennhhaagguuee  ::  ccoonncclluussiioonn  ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss  

dd’’aaddhhééssiioonn  aavveecc  1100  ppaayyss  ccaannddiiddaattss..  OObbjjeeccttiiff  22000077  ffiixxéé  ppoouurr  llaa  BBuullggaarriiee  eett  llaa  
RRoouummaanniiee..  

  
22000033  0011//0022  ::  EEnnttrrééee  eenn  vviigguueeuurr  dduu  TTrraaiittéé  ddee  NNiiccee  
  

0033//0022  ::  RReeccoommmmaannddaattiioonn  BBCCEE  ssuurr  llaa  rrééffoorrmmee  ddeess  mmooddaalliittééss  ddee  vvoottee  aauu  sseeiinn  dduu  
CCoonnsseeiill  ddeess  GGoouuvveerrnneeuurrss  ((““eennaabblliinngg  ccllaauussee””  ::  ddéécciissiioonn  dduu  CCGGoouuvv  dduu  1199//1122))..  
  
2211//0022  ::  CCaannddiiddaattuurree  ddee  llaa  CCrrooaattiiee  àà  ll’’aaddhhééssiioonn  àà  ll’’UUEE  
  
2211//0033  ::  CCoonnsseeiill  eeuurrooppééeenn  ddee  BBrruuxxeelllleess  ::  aaddooppttiioonn  ddee  llaa  rrééffoorrmmee  ddeess  mmooddaalliittééss  ddee  
vvoottee  aauu  sseeiinn  dduu  CCoonnsseeiill  ddeess  GGoouuvveerrnneeuurrss  ((rraattiiffiiccaattiioonn  uullttéérriieeuurree  ppaarr  lleess  EEttaattss  
mmeemmbbrreess  sseelloonn  lleeuurrss  rrèègglleess  ccoonnssttiittuuttiioonnnneelllleess))  
  
1166//0044  ::  SSiiggnnaattuurree  àà  AAtthhèènneess  dduu  TTrraaiittéé  dd’’aaddhhééssiioonn  àà  ll’’UUEE  ddee  1100  NNoouuvveeaauuxx  
EEttaattss  MMeemmbbrreess  ((NNEEMM))  

  
1199--2200//0066  ::  CCoonnsseeiill  eeuurrooppééeenn  ddee  TThheessssaalloonniiqquuee  ::    
  --  pprréésseennttaattiioonn  dduu  pprroojjeett  ddee  CCoonnssttiittuuttiioonn  ééttaabbllii  ppaarr  llaa  CCoonnvveennttiioonn  ssuurr  

ll’’aavveenniirr  ddee  ll’’EEuurrooppee  ((ppaarrttiiee  II  eett  IIII))  
  --  rrééaaffffiirrmmaattiioonn  dduu  ssoouuttiieenn  àà  llaa  ««  ppeerrssppeeccttiivvee  eeuurrooppééeennnnee  ddeess  ppaayyss  ddeess  

BBaallkkaannss  oocccciiddeennttaauuxx,,  [[BBoossnniieeHHeerrzzééggoovviinnee,,  CCrrooaattiiee,,  RRééppuubblliiqquuee  
ffééddéérraallee  ddee  YYoouuggoossllaavviiee  ((RRYYFF)),,  AAnncciieennnnee  RRééppuubblliiqquuee  YYoouuggoossllaavvee  ddee  
MMaaccééddooiinnee  ((AARRYYMM))  eett  ll’’AAllbbaanniiee]]  qquuii  ffeerroonntt  ppaarrttiiee  iinnttééggrraannttee  ddee  ll’’UUEE  
ddèèss  qquu’’iillss  rrééppoonnddrroonntt  aauuxx  ccrriittèèrreess  ééttaabblliiss  »»    
((ssoommmmeett  UUEE  --  BBaallkkaannss  oocccciiddeennttaauuxx  llee  2211//0066))  

  
1100//0077  ::  FFiinn  ddeess  ttrraavvaauuxx  ddee  llaa  CCoonnvveennttiioonn  eeuurrooppééeennnnee  
  
1188//0077  ::  TTrraannssmmiissssiioonn  dduu  ««  pprroojjeett  ddee  ttrraaiittéé  ééttaabblliissssaanntt  uunnee  CCoonnssttiittuuttiioonn  ppoouurr  
ll’’EEuurrooppee  »»  ddee  llaa  CCoonnvveennttiioonn  eeuurrooppééeennnnee  aauu  PPrrééssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill  eeuurrooppééeenn  
  
0044//1100  ::  OOuuvveerrttuurree  ddee  llaa  CCoonnfféérreennccee  IInntteerrggoouuvveerrnneemmeennttaallee  ((CCIIGG))  ssuurr  llee  pprroojjeett  ddee  
CCoonnssttiittuuttiioonn  eeuurrooppééeennnnee  
  
0011//1111  ::  EEnnttrrééee  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  MM..  TTrriicchheett,,  22èèmmee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  BBCCEE    

  

  1111//1133  ccoonnttaacctt  ::  ddrriiee@@bbaannqquuee--ffrraannccee..ffrr  
  

mmààjj  mmaarrss  22000055  
  

  
  

  



EEuurrooppee  ––  GGrraannddss  éévvèènneemmeennttss  ddee  ll’’EEuurrooppee  ééccoonnoommiiqquuee  eett  mmoonnééttaaiirree  

  
22000044  0011//0055  ::  --  AAddhhééssiioonn  ooffffiicciieellllee  àà  ll’’UUEE  ddeess  1100  nnoouuvveeaauuxx  EEttaattss  mmeemmbbrreess  ::  

ééllaarrggiisssseemmeenntt  dduu  CCoonnsseeiill  GGéénnéérraall  ddee  llaa  BBCCEE  ((2255  GGoouuvveerrnneeuurrss  ddeess  
bbaannqquueess  cceennttrraalleess  nnaattiioonnaalleess  ((BBCCNN))))  
--  EEnnttrrééee  eenn  vviiggeeuurr  ddeess  nnoouuvveelllleess  mmooddaalliittééss  ddee  vvoottee  dduu  CCoonnsseeiill  ddeess  
GGoouuvveerrnneeuurrss  ddee  llaa  BBCCEE  ((cchhaannggeemmeenntt  àà  ppaarrttiirr  ddee  1166  ggoouuvveerrnneeuurrss  eett  
eennccoorree  uunnee  ffooiiss  àà  ppaarrttiirr  ddee  2222  ggoouuvveerrnneeuurrss))  

  
1100--1133//0066  ::  EElleeccttiioonnss  dduu  PPaarrlleemmeenntt  eeuurrooppééeenn  àà  2255  
  
1177--1188//0066  ::  CCoonnsseeiill  eeuurrooppééeenn  ddee  BBrruuxxeelllleess  ::      

--  aaccccoorrdd  ssuurr  llee  pprroojjeett  ddee  TTrraaiittéé  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  pprrééppaarréé  ppaarr  llaa  CCIIGG  ;;  
--  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ooffffiicciieellllee  ddee  llaa  ccaannddiiddaattuurree  ddee  llaa  CCrrooaattiiee  àà  ll’’aaddhhééssiioonn  
àà  ll’’UUEE  

  
2288//0066  ::  EEnnttrrééee  ddee  llaa  ccoouurroonnnnee  eessttoonniieennnnee,,  dduu  lliittaass  lliittuuaanniieenn  eett  dduu  ttoollaarr  sslloovvèènnee  
ddaannss  llee  MMCCEE  22  
  
1100//0099  ::  EEuurrooggrroouuppee  ddee  SScchheevveenniinnggeenn  ((PPaayyss  BBaass))  ::  nnoommiinnaattiioonn  ppoouurr  22  aannss  dduu  
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  lluuxxeemmbboouurrggeeooiiss  JJeeaann--CCllaauuddee  JJuunncckkeerr  aauu  ppoossttee  ddee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  
ll’’EEuurrooggrroouuppee  
  
2200//1100  ::  PPuubblliiccaattiioonn  ddeess  rraappppoorrttss  ddee  ccoonnvveerrggeennccee  ddee  llaa  BBCCEE  eett  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  
((ccoonncceerrnnaanntt  nnoottaammmmeenntt  lleess  NNEEMM))  
  
2299//1100  ::  SSiiggnnaattuurree  dduu  TTrraaiittéé  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  àà  RRoommee  ((eennttrrééee  eenn  vviigguueeuurr  pprréévvuuee  
ppoouurr  llee  0011//1111//22000066,,  ssoouuss  rréésseerrvvee  ddee  rraattiiffiiccaattiioonn  ppaarr  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  EEttaattss  
mmeemmbbrreess))  
  
0011//1111  ::  --  EEnnttrrééee  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  BBaarrrroossoo,,  àà  2255  ccoommmmiissssaaiirreess  

--  EEnnttrrééee  eenn  vviigguueeuurr  ddeess  nnoouuvveelllleess  mmooddaalliittééss  ddee  vvoottee  aauu  CCoonnsseeiill  ddee  ll’’UUEE,,  
ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauu  TTrraaiittéé  ddee  NNiiccee    

  
1166--1177//1122  ::  CCoonnsseeiill  eeuurrooppééeenn  ::    
    --  ddéécciissiioonn  ddee  ffiixxeerr  llaa  ddaattee  dd’’oouuvveerrttuurree  ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss  dd’’aaddhhééssiioonn  

aavveecc  llaa  TTuurrqquuiiee  aauu  33  ooccttoobbrree  22000055  
    --  ccoonnffiirrmmaattiioonn  ddee  ll’’oobbjjeeccttiiff  dd’’aaddhhééssiioonn  ddee  llaa  BBuullggaarriiee  eett  ddee  llaa  RRoouummaanniiee  

aauu  0011//0011//22000077  
  
3300//1122  ::  PPaassssaaggee  dd’’uunn  aannccrraaggee  DDTTSS  àà  uunn  aannccrraaggee  eeuurroo  ppoouurr  llee  LLaatt  lleettttoonn  ((rrééggiimmee  
ddee  cchhaannggee  ffiixxee))  
  

22000055  0011//0011  ::  EEnnttrrééee  eenn  ffoonnccttiioonn  dduu  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  lluuxxeemmbboouurrggeeooiiss  JJeeaann--CCllaauuddee  
JJuunncckkeerr  aauu  ppoossttee  ddee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  ll’’EEuurrooggrroouuppee  ppoouurr  ddeeuuxx  aannss  
  
1177//0033  ::  OOuuvveerrttuurree  ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss  dd’’aaddhhééssiioonn  aavveecc  llaa  CCrrooaattiiee  
  
2222--2233//0033  ::  CCoonnsseeiill  eeuurrooppééeenn  ::  aaccccoorrdd  pprréévvuu  ssuurr  llaa  rrééffoorrmmee  dduu  ppaaccttee  ddee  ssttaabbiilliittéé  eett  
ddee  ccrrooiissssaannccee  
  
1166--1177//0066  ::  CCoonnsseeiill  eeuurrooppééeenn  ::  aapppprroobbaattiioonn  pprréévvuuee  ddeess  ppeerrssppeeccttiivveess  ffiinnaanncciièèrreess  
22000077--22001133  
  
33//1100  ::  OOuuvveerrttuurree  ddee  nnééggoocciiaattiioonnss  aavveecc  llaa  TTuurrqquuiiee  

  

  1122//1133  ccoonnttaacctt  ::  ddrriiee@@bbaannqquuee--ffrraannccee..ffrr  
  

mmààjj  mmaarrss  22000055  
  

  
  

  



EEuurrooppee  ––  GGrraannddss  éévvèènneemmeennttss  ddee  ll’’EEuurrooppee  ééccoonnoommiiqquuee  eett  mmoonnééttaaiirree  

  

  
  
  1133//1133  

  

ccoonnttaacctt  ::  ddrriiee@@bbaannqquuee--ffrraannccee..ffrr  
  

mmààjj  mmaarrss  22000055  
  

  
22000066  RRaappppoorrtt  ddee  ccoonnvveerrggeennccee  ddee  llaa  BBCCEE  eett  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn    

  
0011//1111  ::  EEnnttrrééee  eenn  vviigguueeuurr  pprréévvuuee  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  ddee  ll’’UUEE,,  ssoouuss  rréésseerrvvee  ddee  
rraattiiffiiccaattiioonn  ppaarr  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  EEttaattss  mmeemmbbrreess  
  

22000077  0011//0011  ::  --  EEnnttrrééee  eenn  vviigguueeuurr  ddeess  ppeerrssppeeccttiivveess  ffiinnaanncciièèrreess  22000077--22001133  
  --  AAddhhééssiioonn  pprréévvuuee  ddee  llaa  BBuullggaarriiee  eett  ddee  llaa  RRoouummaanniiee  ddaannss  ll’’UUEE  

  
22000099  EElleeccttiioonnss  dduu  PPEE  
  NNoouuvveellllee  CCoommmmiissssiioonn  
  
22001144  EEnnttrrééee  eenn  vviigguueeuurr  ddee  llaa  rrééffoorrmmee  ddeess  ddééppeennsseess  aaggrriiccoolleess  eett  ddeess  ppeerrssppeeccttiivveess  

ffiinnaanncciièèrreess  ((ppoouurr  55  aannss  mmiinniimmuumm))  
  
TToouuss  lleess  ddeeuuxx  aannss,,  àà  ppaarrttiirr  dduu  11//11//11999999  ((oouu  àà  ll''iinniittiiaattiivvee  dd''uunn  EEttaatt  nnoonn  eennccoorree  mmeemmbbrree  
ddee  ll''UUnniioonn  mmoonnééttaaiirree))  ::  EExxaammeenn,,  ppaarr  lleess  iinnssttaanncceess  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  ccoommppéétteenntteess,,  ddee  llaa  
ssiittuuaattiioonn  ddeess  EEttaattss  nnoonn  eennccoorree  mmeemmbbrreess  ddee  ll''UUnniioonn  mmoonnééttaaiirree  aauu  rreeggaarrdd  ddeess  ccrriittèèrreess  ddee  
ccoonnvveerrggeennccee  ((àà  ll’’eexxcceeppttiioonn  dduu  RRooyyaauummee--UUnnii  eett  dduu  DDaanneemmaarrkk,,  qquuii  nnee  ppaarrttiicciippeenntt  ppaass  àà  llaa  
pphhaassee  33  ddee  ll’’UUEEMM))..  

  
AA  ppaarrttiirr  dduu  mmoommeenntt  ooùù  uunn  1166èèmmee  ppaayyss  eennttrree  ddaannss  llaa  zzoonnee  eeuurroo  ::  MMiissee  eenn  aapppplliiccaattiioonn  ddeess  
ddrrooiittss  ddee  vvoottee  ttoouurrnnaannttss  aauu  CCoonnsseeiill  ddeess  GGoouuvveerrnneeuurrss  

  
  
  


