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EUROOPA PARLAMENDI OTSUSE EELNÕU

Euroopa Ülemkogu ettepaneku kohta mitte kutsuda kokku konventi aluslepingute 
muutmiseks seoses Euroopa Parlamendi koosseisu käsitlevate üleminekumeetmetega
(17196/2009 – C7-0002/2010 – 2009/0814(NLE))

(Nõusolekumenetlus)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu eesistuja poolt 18. detsembril 2009. aastal Euroopa 
Parlamendi presidendile saadetud kirja üleminekusätteid käsitleva protokolli nr 36 
muutmise kohta (17196/2009);

– võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille Euroopa Ülemkogu esitas vastavalt Euroopa Liidu 
lepingu artikli 48 lõikele 3 (C7-0002/2010);

– võttes arvesse Lissaboni lepingule lisatud protokolli nr 36 üleminekusätete kohta;

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 11.–12. detsembri 2008. aasta ja 18.–19. juuni 2009. 
aasta kohtumiste järeldusi;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 74a ja artikli 81 lõiget 1;

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni soovitust (A7-0000/2010),

A. arvestades, et 22. veebruarist 2002 kuni 18. juulini 2003 kokku tulnud konvendi töö 
tulemusena valmistati ette Euroopa põhiseaduse lepingu projekt, mille sisu on enamuses 
üle võetud 1. detsembril 2009 jõustunud Lissaboni lepingus;

B. arvestades, et 17. detsembrist 1999 kuni 2. oktoobrini 2000 kokku tulnud konvendi töö 
tulemusena koostati Euroopa Liidu põhiõiguste harta;

C. arvestades, et need kaks konventi, mis tõid esimest korda kokku liikmesriikide 
parlamentide, Euroopa Parlamendi, liikmesriikide valitsuste ja komisjoni esindajad, et 
töötada välja Euroopa Liidu ühisprojekt, olid oluliseks sammuks demokraatlikuma ja 
tõhusama otsustamisprotsessi edendamise poole Euroopa tasandil;

D. arvestades, et mõlemad konvendid kutsuti kokku oluliste Euroopa Liidu tulevikku 
puudutavate teemade käsitlemiseks, milleks olid institutsioonilise ülesehituse reform ning 
Euroopa kodanike ühiseid põhimõtteid ja põhiõigusi sätestava teksti koostamine;

E. arvestades, et Euroopa Liidu lepingu artikli 48 lõike 3 kohaselt peab Euroopa Ülemkogu 
konsulteerima Euroopa Parlamendiga, kui ta kavatseb muuta Lissaboni lepingule lisatud 
protokolli nr 36 Euroopa Parlamendi koosseisu käsitlevate üleminekusätete kohta;

F. arvestades Euroopa Ülemkogu ettepanekut konventi mitte kokku kutsuda ja võtta 
muudetud protokoll vastu valitsustevahelisel konverentsil;

G. arvestades, et eespool esitatut arvesse võttes ei ole vaja kutsuda kokku konventi, et kiita 
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heaks ajutine ja piiratud ulatusega muudatus Euroopa Liidu lepingu sätetes, mis käsitlevad 
Euroopa Parlamendi koosseisu,

1. annab Euroopa Ülemkogule nõusoleku muuta protokolli nr 36 valitsustevahelisel 
konverentsil ilma konventi kokku kutsumata;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht Euroopa 
Ülemkogule, nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.


