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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)
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AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATTERVEZETE

a Szerződéseknek az Európai Parlament összetételét érintő átmeneti intézkedésekkel 
kapcsolatos módosítása céljából felállítandó konvent összehívásának mellőzéséről szóló 
európai tanácsi javaslatról
(17196/2009 – C7-0002/2010 – 2009/0814(NLE))

(Egyetértési eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Tanács elnökének az Európai Parlament elnökéhez intézett 2009. 
december 18-i levelére az átmeneti rendelkezésekről szóló (36.) jegyzőkönyv 
módosításáról (17196/2009),

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 48. cikkének (3) bekezdése értelmében az 
Európai Tanács által benyújtott, egyetértésre irányuló kérelemre (C7-0002/2010),

– tekintettel a Lisszaboni Szerződéshez csatolt, az átmeneti rendelkezésekről szóló (36.) 
jegyzőkönyvre,

– tekintettel az Európai Tanács 2008. december 11–12-i és 2009. június 18–19-i üléseinek 
elnökségi következtetéseire,

– tekintettel eljárási szabályzata 74a. cikkére és 81. cikkének (1) bekezdésére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság ajánlására (A7-0000/2010),

A. mivel a 2002. február 22. és 2003. július 18. között ülésező Európai Konvent 
eredményeképpen elkészült az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés 
tervezete, amelynek lényegi tartalmát a 2009. december 1-jén hatályba lépett Lisszaboni 
Szerződés egészében átvette,

B. mivel 1999. december 17-től 2000. október 2-ig Európai Konvent dolgozott az Európai 
Unió Alapjogi Chartájának megszövegezésén,

C. mivel ez a két konvent, amelyek keretében először találkoztak a nemzeti parlamentek, az 
Európai Parlament, a nemzeti kormányok és a Bizottság képviselői egy közös európai 
uniós projekt kidolgozása céljából, jelentős előrelépést jelentett az európai szintű döntési 
mechanizmusok demokratikusabbá és hatékonyabbá tétele felé,

D. mivel ugyanakkor ezt a két konventet az Európai Unió jövőjét érintő jelentős kérdések –
egyrészt az európai intézményi felépítés reformja, másrészt az európaiak számára közös 
alapot jelentő elvekről és alapvető jogokról szóló szövegtervezet – megvitatására hívták 
össze,

E. mivel az Európai Tanács az Európai Unióról szóló szerződés 48. cikkének (3) bekezdése 
szerint konzultációt folytatott az Európai Parlamenttel a Lisszaboni Szerződéshez csatolt 
(36.) jegyzőkönyv Európai Parlament összetételét érintő átmeneti rendelkezésekről szóló 
részének felülvizsgálatáról,
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F. mivel az Európai Tanács javasolta a konvent összehívásának mellőzését és a módosított 
jegyzőkönyv kormányközi konferencia keretében történő elfogadását,

G. mivel az előzményeket tekintve nem tűnik szükségesnek, hogy konventet hívjanak össze 
az Európai Unióról szóló szerződésben foglalt, az Európai Parlament összetételét érintő 
rendelkezések átmeneti jellegű és korlátozott hatályú módosításának engedélyezése 
céljából,

1. egyetértését adja az Európai Tanácsnak ahhoz, hogy a (36.) jegyzőkönyvet kormányközi
konferencia keretében, konvent összehívása nélkül módosítsák;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását az Európai Tanácsnak, a 
Tanácsnak, a Bizottságnak és a tagállamok parlamentjeinek.


