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PR_CNS_art55am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)
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EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropadomes priekšlikumu nesasaukt Konventu, lai grozītu Līgumus saistībā ar 
pārejas pasākumiem attiecībā uz Eiropas Parlamenta sastāvu (17196/2009 – C7-
0002/2010 – 2009/0814(NLE))

(Piekrišanas procedūra)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropadomes priekšsēdētāja 2009. gada 18. decembra vēstuli Eiropas 
Parlamenta priekšsēdētājam, kuras temats ir protokola Nr. 36. par pārejas noteikumiem 
grozīšana (17196/2009),

– ņemot vērā aicinājumu piekrist, ko Eiropadome iesniegusi saskaņā ar ES līguma 48. panta 
3. punktu (C7-0002/2010),

– ņemot vērā Lisabonas līgumam pievienoto protokolu Nr. 36 par pārejas noteikumiem;

– ņemot vērā Eiropadomes 2008. gada 11. un 12. decembra, kā arī 2009. gada 18. un 
19. jūnija sanāksmes secinājumus,

– ņemot vērā Reglamenta 74.a pantu un 81. panta 1. punktu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ieteikumu (A7-0000/2010),

A. tā kā Konvents, kas darbojās no 2002. gada 22. februāra līdz 2003. gada 18. jūlijam, 
izstrādāja projektu līgumam par Konstitūciju Eiropai, kuras saturs kopumā tika pārņemts 
Lisabonas līgumā, kas stājās spēkā 2009. gada 1. decembrī;

B. tā kā no 1999. gada 17. decembra līdz 2000. gada 2. oktobrim bija sasaukts Konvents, lai 
izstrādātu Eiropas Savienības Pamattiesību hartu;

C. tā kā abi šie konventi, kas pirmo reizi sapulcināja valstu parlamentu, Eiropas Parlamenta, 
valstu valdību un Komisijas pārstāvjus, lai izstrādātu kopēju projektu Eiropas Savienībai, 
panāca būtisku progresu, veidojot demokrātiskākus un efektīvākus lēmumu pieņemšanas 
mehānismus Eiropas mērogā;

D. tā kā abi šie konventi tomēr bija sasaukti, lai strādātu pie tādām svarīgām ar Eiropas 
Savienības nākotni saistītām tēmām kā Eiropas institucionālās struktūras un dokumenta 
sagatavošana, kurā būtu pārņemti Eiropas pilsoņus vienojošie principi un pamattiesības;

E. ņemot vērā, ka saskaņā ar ES līguma 48. panta 3. punktu Eiropadome ir apspriedusies ar 
Eiropas Parlamentu par daļēju Lisabonas līgumam pievienotā protokola Nr. 36 
pārskatīšanu, kurš attiecas uz pārejas noteikumiem par Eiropas Parlamenta sastāvu;

F. ņemot vērā Eiropadomes priekšlikumu Konventu nesasaukt un grozīto protokolu pieņemt 
Starpvaldību konferencē;

G. tā kā, ņemot vērā precedentus, nav nepieciešams sasaukt Konventu, lai apstiprinātu 
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pārejas grozījumus ar ierobežotu piemērošanas jomu, kuri attiecas uz ES līguma 
noteikumiem par Eiropas Parlamenta sastāvu,

1. dod piekrišanu Eiropadomei, nesasaucot Konventu, grozīt protokolu Nr. 36 Starpvaldību 
konferencē;

2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Eiropadomei, Padomei, Komisijai un 
valstu parlamentiem.


