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Označenie postupov

* Konzultačný postup
*** Postup súhlasu

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v  návrhu 
aktu.)
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NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu Európskej rady nezvolať konvent na účel revízie zmlúv, pokiaľ ide 
o prechodné opatrenia týkajúce sa zloženia Európskeho parlamentu
(17196/2009 – C7-0002/2010 – 2009/0814(NLE))

(Schválenie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na list predsedu Európskej rady z 18. decembra 2009 adresovaný predsedovi 
Európskeho parlamentu, ktorý sa týkal sa zmeny a doplnenia protokolu č. 36 
o prechodných ustanoveniach (17196/2009),

– so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Európska rada predložila v súlade 
s článkom 48 ods. 3 Zmluvy o EÚ (C7-0027/2010),

– so zreteľom na protokol č. 36 o prechodných ustanoveniach pripojený k Lisabonskej 
zmluve,

– so zreteľom na závery zo zasadnutí Európskej rady z 11. – 12. decembra 2008 a z 18. –
19. júna 2009,

– so zreteľom na článok 74a a článok 81 ods. 1 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na odporúčanie Výboru pre ústavné veci (A7-0000/2010),

A. so zreteľom na konvent, ktorý sa zišiel v období od 22. februára 2002 do 18. júla 2003, 
aby vypracoval návrh Zmluvy o Ústave pre Európu, ktorej podstatná časť sa zahrnula do 
Lisabonskej zmluvy, ktorá vstúpila do platnosti 1. decembra 2009,

B. so zreteľom na konvent, ktorý sa zišiel v období od 17. decembra 1999 do 2. októbra 
2000, aby vypracoval Chartu základných práv Európskej únie,

C. keďže tieto dva konventy, v rámci ktorých sa po prvý raz zišli zástupcovia národných 
parlamentov, Európskeho parlamentu, národných vlád a Komisie s cieľom vypracovať 
spoločný návrh pre Európsku úniu, znamenali významný pokrok v prospech 
demokratickejších a účinnejších rozhodovacích procesov na európskej úrovni,

D. keďže tieto dva konventy však boli zvolané na účel rokovaní o hlavných témach 
týkajúcich sa budúcnosti Európskej únie, t. j. o reforme európskej inštitucionálnej 
štruktúry a o vypracovaní textu obsahujúceho základné zásady a práva, ktoré sú spoločné 
pre Európanov,

E. so zreteľom na skutočnosť, že v súlade s článkom 48 ods. 3 Zmluvy o EÚ Európska rada 
konzultovala s Európskym parlamentom v súvislosti s revíziou časti protokolu č. 36 
pripojeného k Lisabonskej zmluve, ktorého obsahom sú prechodné ustanovenia týkajúce 
sa zloženia Európskeho parlamentu,

F. so zreteľom na návrh Európskej rady nezvolať konvent a prijať zmenený a doplnený 
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protokol v rámci medzivládnej konferencie,

G. keďže vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa zvolanie konventu na účel schválenia 
prechodnej a obmedzenej zmeny a doplnenia ustanovení Zmluvy o EÚ týkajúcich sa 
zloženia Európskeho parlamentu nejaví ako potrebné;

1. udeľuje Európskej rade súhlas na zmenu a doplnenie protokolu č. 36 v rámci 
medzivládnej konferencie bez zvolania konventu;

2. poveruje svojho predsedu, aby pozíciu Parlamentu postúpil Európskej rade, Rade, Komisii 
a národným parlamentom.


