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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu Evropské rady nesvolávat konvent pro účely připojení protokolu 
o uplatňování Listiny základních práv Evropské unie v České republice ke Smlouvě 
o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie
(00091/2011 – C7-0386/2011 – 2011/0818(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

– s ohledem na dopis české vlády Radě ze dne 5. září 2011 týkající se o návrhu protokolu 
o uplatňování Listiny základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“) v České 
republice,

– s ohledem na dopis předsedy Evropské rady předsedovi Evropského parlamentu ze dne 
25. října 2011 týkající se návrhu protokolu o uplatňování Listiny v České republice,

– s ohledem na žádost o souhlas s nesvoláním konventu, která byla předložena Evropskou 
radou v souladu s čl. 48 odst. 3 druhým pododstavcem Smlouvy o Evropské unii (C7-
0386/2011),

– s ohledem na čl. 6 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii a na Listinu,

– s ohledem na závěry ze zasedání hlav států či předsedů vlád členských států konaného ve 
dnech 29. a 30. října 2009,

– s ohledem na článek 74a a čl. 81 odst. 1 jednacího řádu,

– s ohledem na doporučení Výboru pro ústavní záležitosti (A7-0000/2011),

vzhledem k těmto důvodům:

A. Listina základních práv Evropské unie byla vypracována konventem zasedajícím od 
17. prosince 1999 do 2. října 2000 a skládajícím se ze zástupců Evropského parlamentu, 
členských států, vnitrostátních parlamentů a Komise; byla vyhlášena dne 7. prosince 2000 
a poté v upraveném znění ve Štrasburku dne 12. prosince 2007;

B. druhý konvent se konal v období od 22. února 2002 do 18. července 2003 a vedl 
k vypracování návrhu Smlouvy o Ústavě pro Evropu, jejíž větší část byla použita 
v Lisabonské smlouvě, která vstoupila v platnost dne 1. prosince 2009;

C. oba konventy byly svolány s cílem vyřešit zásadní otázky spojené s ústavním pořádkem 
Unie, včetně přijetí závazného aktu stanovujícího základní práva a zásady, jež Unie 
uznává;

D. s ohledem na výše uvedené úvahy je zřejmé, že není nezbytné svolávat konvent za účelem 
přezkoumání návrhu, aby byla oblast působnosti protokolu č. 30 o uplatňování Listiny 
základních práv Evropské unie v Polsku a ve Spojeném království rozšířena také na 
Českou republiku, neboť dopady tohoto návrhu, pokud by vůbec vznikly, jsou omezené;
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1. souhlasí s návrhem Evropské rady nesvolávat konvent;

2. pověřuje svého předsedu, aby toto rozhodnutí předal Evropské radě, Radě, Komisi 
a vnitrostátním parlamentům.


