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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om Europeiska rådets förslag om att inte sammankalla något konvent för en översyn av 
fördragen när det gäller övergångsbestämmelser avseende 
Europaparlamentets sammansättning
(17196/2009 – C7-0002/2010 – 2009/0814(NLE))

(Godkännandeförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av Europeiska rådets ordförandes skrivelse till Europaparlamentets talman 
av den 18 december 2009 angående ändring av protokoll 36 om övergångsbestämmelser 
(17196/2009),

– med beaktande av Europeiska rådets begäran om parlamentets godkännande i enlighet 
med artikel 48.3 i EU-fördraget (C7-0002/2010),

– med beaktande av protokoll 36 om övergångsbestämmelser, fogat till Lissabonfördraget,

– med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådets möten den 11–12 december 2008 
respektive den 18–19 juni 2009,

– med beaktande av artiklarna 74 a och 81.1 i arbetsordningen,

– med beaktande av rekommendationen från utskottet för konstitutionella frågor 
(A7-.../2010), och av följande skäl:

A. Mellan den 22 februari 2002 och den 18 juli 2003 hölls ett konvent som utmynnade i ett 
förslag till fördrag om upprättande av en konstitution för Europa. På det stora hela går 
själva sakinnehållet i detta förslag igen i Lissabonfördraget, som trädde i kraft den 
1 december 2009.

B. Vidare hölls mellan den 17 december 1999 och den 2 oktober 2000 ett konvent som hade i 
uppgift att utarbeta en stadga om grundläggande rättigheter i Europeiska unionen.

C. Dessa båda konvent, där företrädare för de nationella parlamenten, Europaparlamentet, de 
nationella regeringarna och kommissionen för första gången träffades för att ta fram ett 
gemensamt utkast för EU, utgjorde ett viktigt steg på vägen mot beslutsmekanismer på 
EU-nivå som på samma gång är mer demokratiska och effektivare.

D. Konventen sammankallades för att behandla viktiga frågor som rör EU:s framtid; dels 
reformer av EU:s institutionsstruktur, dels utformningen av en text om de principer och 
grundläggande rättigheter som utgör den gemensamma grunden för EU:s invånare.

E. Enligt artikel 48.3 i EU-fördraget ska Europeiska rådet höra Europaparlamentet angående 
översynen av den del av protokoll 36 till Lissabonfördraget som handlar om 
övergångsbestämmelserna avseende Europaparlamentets sammansättning.

F. Europeiska rådet förordade inte att något konvent skulle sammankallas, utan att det 
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ändrade protokollet skulle antas inom ramen för en regeringskonferens.

G. Mot bakgrund av ovanstående ter det sig inte nödvändigt att sammankalla ett konvent för 
godkännande av en ändring – av tillfällig och begränsad karaktär – av de bestämmelser 
som föreskrivs i EU-fördraget avseende Europaparlamentets sammansättning.

1. Europaparlamentet godkänner att Europeiska rådet ändrar protokoll 36 inom ramen för en 
regeringskonferens, utan att sammankalla något konvent.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
Europeiska rådet, rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


