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Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení) 
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení) 

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení) 
(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)
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NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu Evropské rady nesvolávat Konvent pro revizi Smluv, pokud jde o přechodná 
opatření týkající se složení Evropského parlamentu 
(17196/2009 – C7-0002/2010 – 2009/0814(NLE))

(Postup souhlasu)

Evropský parlament,

– s ohledem na dopis předsedy Evropské rady zaslaný předsedovi Evropského parlamentu 
dne 18. prosince 2009, který se týká změny protokolu č. 36 o přechodných ustanoveních 
(17196/2009),

– s ohledem na žádost o souhlas, která byla předložena Evropskou radou v souladu s čl. 48 
odst. 3 Smlouvy o EU (C7-0002/2010),

– s ohledem na protokol č. 36 o přechodných ustanoveních, který je přílohou Lisabonské 
smlouvy,

– s ohledem na závěry schůzí Evropské rady konaných ve dnech 11. a 12. prosince 2008 
a ve dnech 18. a 19. června 2009,

– s ohledem na článek 74a a čl. 81 odst. 1 jednacího řádu,

– s ohledem na doporučení Výboru pro ústavní záležitosti (A7-0000/2010),

A. vzhledem ke Konventu, který se konal v období od 22. února 2002 do 18. července 2003 
a vedl k vypracování návrhu Smlouvy o ústavě pro Evropu, jejíž podstatná část byla 
použita v Lisabonské smlouvě, která vstoupila v platnost dne 1. prosince 2009,

B. vzhledem ke Konventu, který se konal v období od 17. prosince 1999 do 2. října 2000, 
aby vypracoval Chartu základních práv Evropské unie, 

C. vzhledem k tomu, že tyto dva Konventy, v jejichž rámci se poprvé sešli zástupci 
národních parlamentů, Evropského parlamentu, národních vlád a Komise s cílem 
vypracovat společný návrh pro Evropskou unii, znamenaly významný pokrok ve prospěch 
demokratičtějších a zároveň účinnějších rozhodovacích postupů na evropské úrovni,

D. vzhledem k tomu, že tyto dva Konventy byly svolány za účelem jednání ohledně hlavních 
témat týkajících se budoucnosti Evropské unie, a totiž jednak o reformě evropské 
institucionální struktury, jednak o vypracování textu obsahujícího základní zásady 
a práva, které tvoří společný základ pro Evropany,

E.  vzhledem ke skutečnosti, že Evropská rada konzultovala v souladu s čl. 48 odst. 3 
Smlouvy o EU s Evropským parlamentem ohledně revize části protokolu č. 36 
připojeného k Lisabonské smlouvě, jehož obsahem jsou přechodná opatření týkající se 
složení Evropského parlamentu,
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F. vzhledem k návrhu Evropské rady nesvolávat Konvent a přijmout pozměněný protokol 
v rámci mezivládní konference,

G. jelikož vzhledem k výše uvedenému se svolání Konventu za účelem schválení přechodné 
a omezené změny ustanovení Smlouvy o EU týkající se složení Evropského parlamentu 
nejeví nutným;

1. uděluje Evropské radě souhlas za účelem pozměnění protokolu č. 36 v rámci mezivládní 
konference bez svolání Konventu;

2. pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Evropské radě, Radě, Komisi 
a národním parlamentům.


