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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)
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OSNUTEK SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Evropskega sveta o nesklicu konvencije o spremembi pogodb zaradi 
prehodnih ukrepov glede sestave Evropskega parlamenta
(17196/2009 – C7-0002/2010 – 2009/0814(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju pisma, ki ga je predsednik Evropskega sveta 18. decembra 2009 naslovil 
na predsednika Evropskega parlamenta v zvezi s spremembo Protokola št. 36 o prehodni 
ureditvi (17196/2009),

– ob upoštevanju zahteve Evropskega sveta za odobritev Parlamenta na podlagi člena 48(3) 
Pogodbe EU (C7–0002/2010),

– ob upoštevanju Protokola št. 36 o prehodni ureditvi, ki je priložen Lizbonski pogodbi,

– ob upoštevanju sklepov z zasedanj Evropskega sveta 11. in 12. decembra 2008 ter 18. in 
19. junija 2009,

– ob upoštevanju člena 74a in 81(1) svojega poslovnika,

– ob upoštevanju priporočila Odbora za ustavne zadeve (A7–0007/2010),

A. ker je konvencija, ki je delovala med 22. februarjem 2002 in 18. julijem 2003, pripravila 
osnutek pogodbe o ustavi za Evropo, ki je bil vsebinsko v celoti povzet v Lizbonski 
pogodbi, ta pa je začela veljati 1. decembra 2009,

B. ker je konvencija, ki je delovala med 17. decembrom 1999 in 2. oktobrom 2000, pripravila 
Listino o temeljnih pravicah Evropske unije,

C. ker sta konvenciji prvič združili predstavnike nacionalnih parlamentov, Evropskega 
parlamenta, nacionalnih vlad in Komisije, ki so sodelovali pri skupnem projektu Evropske 
unije, in zato pomenita pomemben napredek pri vzpostavljanju bolj demokratičnih, pa tudi 
učinkovitejših mehanizmov odločanja na evropski ravni,

D. ker sta bili konvenciji vendarle sklicani zato, da bi na njih obravnavali pomembna 
vprašanja za prihodnost Evropske unije, in sicer reformo evropske institucionalne zasnove 
ter pripravo besedila, v katerem bi bila povzeta temeljna načela in pravice, ki predstavljajo 
skupni temelj Evropejcev,

E. ker se je Evropski svet v skladu s členom 48(3) Pogodbe EU posvetoval z Evropskim 
parlamentom o reviziji dela Protokola št. 36, priloženega Lizbonski pogodbi, o prehodni 
ureditvi glede sestave Evropskega parlamenta,

F. ker je Evropski svet predlagal, da se konvencije ne skliče in se spremenjeni protokol 
sprejme na medvladni konferenci,
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G. ker se, glede na prejšnje primere, sklic posebne konvencije za odobritev prehodne 
spremembe – z omejenim pravnim učinkom – določb iz Pogodbe EU o sestavi 
Evropskega parlamenta ne zdi potreben;

1. odobri predlog Evropskega sveta, da ta Protokol št. 36 spremeni na medvladni konferenci 
brez sklica konvencije;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Evropskemu svetu, 
Komisiji in nacionalnim parlamentom.


