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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af det retsgrundlag, der er valgt i forslaget til retsakt)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
passager fra en eksisterende bestemmelse, som ikke er medtaget i forslaget til 
retsakt, men som Parlamentet ønsker at ændre, med fede typer. Hvis der 
udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...]. Kursivering uden fede typer 
er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i den 
lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet med henblik på den endelige 
tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst i en sprogversion). De 
foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om Det Europæiske Råds forslag om ikke at indkalde et konvent om revision af 
traktaterne for så vidt angår overgangsforanstaltninger vedrørende sammensætningen 
af Europa-Parlamentet
(17196/2009 – C7-0002/2010 – 2009/0814(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til skrivelse af 18. december 2009 fra formanden for Det Europæiske Råd til 
Europa-Parlamentets formand om ændring af protokol nr. 36 om overgangsbestemmelser 
(17196/2009),

– der henviser til Det Europæiske Råds anmodning om godkendelse, jf. EU-traktatens 
artikel 48, stk. 3 (C7-0002/2010),

– der henviser til protokol nr. 36 om overgangsbestemmelser, der er knyttet som bilag til 
Lissabontraktaten,

– der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møder den 11.-12. december 
2008 og den 18.-19. juni 2009, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 74a og artikel 81, stk. 1,

– der henviser til henstilling fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A7-0000/2010),

A. der henviser til det konvent, som fandt sted mellem den 22. februar 2002 og den 18. juli 
2003, og som førte til udarbejdelse af udkastet til en traktat om en forfatning for Europa, 
hvis indhold for størstepartens vedkommende blev indarbejdet i Lissabontraktaten, der 
trådte i kraft den 1. december 2009, 

B. der endvidere henviser til det konvent, der blev afholdt mellem den 17. december 1999 og 
den 2. oktober 2000 med henblik på udarbejdelse af Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder,

C. der henviser til, at de to konventer, der for første gang samlede repræsentanter for de 
nationale parlamenter, Europa-Parlamentet, de nationale regeringer og Kommissionen for 
at samarbejde om at udvikle et fælles projekt for Den Europæiske Union, var et vigtigt 
skridt på vejen mod mere demokratiske og mere effektive beslutningsmekanismer på EU-
plan,

D. der imidlertid påpeger, at de to konventer blev indkaldt for at behandle vigtige spørgsmål 
vedrørende Den Europæiske Unions fremtid, nemlig reformen af EU's institutionelle 
opbygning og udarbejdelsen af en tekst, der fastlægger de grundlæggende principper og 
rettigheder, som udgør europæernes fælles grundlag, 

E. der henviser til, at Det Europæiske Råd i henhold til EU-traktatens artikel 48, stk. 3, er 
forpligtet til at høre Europa-Parlamentet om revision af protokol nr. 36, der er knyttet som 
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bilag til Lissabontraktaten, for så vidt angår den del, der omhandler 
overgangsbestemmelser vedrørende Europa-Parlamentets sammensætning,

F. der henviser til Det Europæiske Råds forslag om ikke at indkalde et konvent, men at 
vedtage den ændrede protokol på en regeringskonference,

G. der med henvisning til ovenstående ikke finder det nødvendigt at indkalde et konvent for 
at godkende en ændring, som er en overgangsbestemmelse af begrænset omfang, af EU-
traktatens bestemmelser om Europa-Parlamentets sammensætning,

1. godkender, at Det Europæiske Råd ændrer protokol nr. 36 som led i en 
regeringskonference uden at indkalde et konvent;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Det Europæiske Råd, Rådet, 
Kommissionen og de nationale parlamenter.


