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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται
στο σχέδιο πράξης)
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ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να μην συγκληθεί Συνέλευση για 
την τροποποίηση των συνθηκών όσον αφορά τα μεταβατικά μέτρα που αφορούν τη 
σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
(17196/2009 – C7-0002/2010 – 2009/0814(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την επιστολή του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που απεστάλη 
στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την 18η Δεκεμβρίου 2009 σχετικά με την 
τροποποίηση του πρωτοκόλλου αριθ. 36 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις 
(17196/2009),

– έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υποβλήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 
σύμφωνα με το άρθρο 48, παράγραφος 3, της συνθήκης ΕΕ (C7-0002/2010),

– έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο αριθ. 36 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις, που έχει 
προσαρτηθεί στη συνθήκη της Λισσαβώνας,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα των συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 
11 και 12 Δεκεμβρίου 2008, καθώς και στις 18 και 19 Ιουνίου 2009,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 74 α και το άρθρο 81, παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A7-0000/2010),

A. εκτιμώντας ότι η Συνέλευση που συνήλθε μεταξύ της 22ας Φεβρουαρίου 2002 και της 
18ης Ιουλίου 2003 και η οποία οδήγησε στην επεξεργασία του σχεδίου συνθήκης περί 
θέσπισης Συντάγματος της Ευρώπης, του οποίου η ουσία, στο σύνολό του, περιελήφθη 
στη Συνθήκη της Λισσαβώνας που ετέθη σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2009,

B. εκτιμώντας εξάλλου τη Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε από τη 17η Δεκεμβρίου 1999 
έως τη 2α Οκτωβρίου 2000 για την εκπόνηση του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Γ. εκτιμώντας ότι οι δύο αυτές συνελεύσεις, οι οποίες συγκέντρωσαν για πρώτη φορά 
εκπροσώπους των εθνικών κοινοβουλίων, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των εθνικών 
κυβερνήσεων και της Επιτροπής, προκειμένου να εργαστούν για την επεξεργασία ενός 
κοινού σχεδίου για την Ευρωπαϊκή Ένωση, απετέλεσαν μια σημαντική πρόοδο υπέρ 
μηχανισμών λήψης αποφάσεων ταυτοχρόνως πιο δημοκρατικών και πιο αποτελεσματικών 
σε ευρωπαϊκή κλίμακα,

Δ. εκτιμώντας ωστόσο ότι οι δύο αυτές συνελεύσεις συγκλήθηκαν προκειμένου να 
εξετάσουν μείζονα θέματα που έχουν σχέση με το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήτοι, 
αφενός, τη μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής θεσμικής αρχιτεκτονικής και, αφετέρου, τη 
σύνταξη κειμένου που περιλαμβάνει τις αρχές και τα θεμελιώδη δικαιώματα που 
αποτελούν το κοινό βάθρο των Ευρωπαίων,
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Ε. εκτιμώντας τη διαβούλευση, δυνάμει του άρθρου 48, παράγραφος 3, της Συνθήκης ΕΕ, 
που ζήτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την 
αναθεώρηση του τμήματος του πρωτοκόλλου αριθ. 36, που έχει προσαρτηθεί στη 
Συνθήκη της Λισσαβώνας, που αφορά τις μεταβατικές διατάξεις σχετικά με τη σύνθεση 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

ΣΤ.εκτιμώντας ότι η πρόταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να μην συγκληθεί Συνέλευση και 
να εγκριθεί το τροποποιημένο πρωτόκολλο στο πλαίσιο μιας διακυβερνητικής διάσκεψης,

Ζ. εκτιμώντας ότι ενόψει των προηγουμένων, η σύγκληση μιας Συνέλευσης για την έγκριση 
μεταβατικής και περιορισμένης εμβέλειας τροποποίησης των διατάξεων που 
προβλέπονται στη Συνθήκη ΕΕ σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
δεν αποδεικνύεται αναγκαία·

1. δίνει την έγκρισή του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προκειμένου να τροποποιήσει το 
πρωτόκολλο αριθ. 36 στο πλαίσιο μιας διακυβερνητικής διάσκεψης, χωρίς να συγκληθεί 
Συνέλευση·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.


