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Menettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösehdotuksessa esitetyn oikeusperustan mukaan.)
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖKSEKSI

Eurooppa-neuvoston ehdotuksesta olla kutsumatta koolle valmistelukuntaa 
tarkistamaan sopimuksia Euroopan parlamentin kokoonpanoa koskevien 
siirtymämääräysten osalta
(17196/2009 – C7-0002/2010 – 2009/0814(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Euroopan parlamentin puhemiehelle 
18. joulukuuta 2009 osoittaman kirjeen siirtymämääräyksiä koskevan pöytäkirjan 
N:o 36 muuttamisesta (17196/2009),

– ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 48 artiklan 
kolmannen kohdan mukaisesti esittämän hyväksymispyynnön (C7-0002/2010),

– ottaa huomioon Lissabonin sopimukseen liitetyn siirtymämääräyksiä koskevan 
pöytäkirjan N:o 36,

– ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 11. ja 12. joulukuuta 2008 sekä 18. ja 19. kesäkuuta 
2009 pitämien kokousten johtopäätökset,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 74 a artiklan ja 81 artiklan 1 kohdan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan suosituksen 
(A7-0000/2010),

A. ottaa huomioon, että valmistelukunta, joka kokoontui 22. helmikuuta 2002 ja 
18. heinäkuuta 2003 välisenä aikana, laati ehdotuksen Euroopan perustuslakia koskevaksi 
sopimukseksi, jonka sisältö sisällytettiin kokonaisuudessaan 1. joulukuuta 2009 voimaan 
tulleeseen Lissabonin sopimukseen,

B. ottaa lisäksi huomioon valmistelukunnan, joka kokoontui 17. joulukuuta 1999 ja 
2. lokakuuta 2000 välisenä aikana ja vastasi Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
laatimisesta,

C. ottaa huomioon, että nämä kaksi valmistelukuntaa, joissa ensimmäistä kertaa kokoontui 
kansallisten parlamenttien, Euroopan parlamentin, jäsenvaltioiden hallitusten ja komission 
edustajia valmistelemaan Euroopan unionin yhteistä hanketta, olivat merkittävä 
edistysaskel demokraattisempien ja tehokkaampien Euroopan unionin 
päätöksentekomenetelmien luomiseksi,

D. katsoo kuitenkin, että nämä molemmat valmistelukunnat kutsuttiin koolle käsittelemään 
Euroopan unionin tulevaisuuteen liittyviä merkittäviä aiheita, kuten yhtäältä Euroopan 
unionin institutionaalisen rakenteen uudistamista ja toisaalta sellaisen tekstin laatimista, 
johon sisältyvät koko Euroopalle yhteiset perusperiaatteet ja -oikeudet,

E. ottaa huomioon, että Eurooppa-neuvosto kuulee Euroopan parlamenttia Euroopan 
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unionista tehdyn sopimuksen 48 artiklan kolmannen kohdan mukaisesti Lissabonin 
sopimukseen liitetyn pöytäkirjan N:o 36 sen osan tarkistamisesta, joka käsittelee 
Euroopan parlamentin kokoonpanoa koskevia siirtymämääräyksiä,

F. ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston ehdotuksen olla kutsumatta valmistelukuntaa koolle 
ja hyväksyä muutettu pöytäkirja hallitustenvälisen konferenssin yhteydessä,

G. ottaa edelliseen liittyen huomioon, ettei ole tarpeen kutsua valmistelukuntaa koolle 
hyväksymään soveltamisalaltaan rajoitettua siirtymäajan muutosta Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen määräyksiin, jotka koskevat Euroopan parlamentin kokoonpanoa,

1. antaa hyväksyntänsä sille, että Eurooppa-neuvosto muuttaa pöytäkirjaa N:o 36 
hallitustenvälisen konferenssin yhteydessä kutsumatta koolle valmistelukuntaa;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, 
komissiolle ja kansallisille parlamenteille.


