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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖKSEKSI

Eurooppa-neuvoston esityksestä olla kutsumatta valmistelukuntaa koolle Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan soveltamista Tšekin tasavaltaan koskevan pöytäkirjan 
liittämiseksi Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta 
tehtyyn sopimukseen
(00091/2011 – C7-0386/2011 – 2011/0818(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 5. syyskuuta 2011 päivätyn Tšekin hallituksen kirjeen neuvostolle 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan (jäljempänä "perusoikeuskirja") soveltamista Tšekin 
tasavaltaan koskevasta ehdotuksesta pöytäkirjaksi,

– ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan 25. lokakuuta 2011 päivätyn kirjeen 
Euroopan parlamentin puhemiehelle perusoikeuskirjan soveltamista Tšekin tasavaltaan 
koskevasta ehdotuksesta pöytäkirjaksi,

– ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 48 artiklan 
3 kohdan toisen alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön olla 
kutsumatta valmistelukuntaa koolle (C7-0386/2011),

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan 1 kohdan ja 
perusoikeuskirjan,

– ottaa huomioon Eurooppa-neuvostossa 29.–30. lokakuuta 2009 kokoontuneiden 
jäsenvaltioiden valtion- tai hallitusten päämiesten päätelmät,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 74 a artiklan ja 81 artiklan 1 kohdan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan suosituksen 
(A7-0000/2011),

sekä katsoo seuraavaa:

A. Euroopan parlamentin, jäsenvaltioiden, kansallisten parlamenttien ja komission edustajista 
koostunut valmistelukunta, joka kokoontui 17. joulukuuta 1999 ja 2. lokakuuta 2000 
välisenä aikana, laati Euroopan unionin perusoikeuskirjan; perusoikeuskirja julistettiin 
7. joulukuuta 2000, ja sen tekstiä muutettiin Strasbourgissa 12. joulukuuta 2007,

B. toinen valmistelukunta kokoontui 22. helmikuuta 2002 ja 18. heinäkuuta 2003 välisenä 
aikana laatimaan sopimusta Euroopan perustuslaista, jonka sisällöstä suurin osa 
sisällytettiin 1. joulukuuta 2009 voimaan tulleeseen Lissabonin sopimukseen,

C. molemmat valmistelukunnat kutsuttiin koolle käsittelemään tärkeitä unionin 
perussopimuksiin perustuvia määräyksiä, mukaan luettuna unionin tunnustamia 
perusoikeuksia ja -periaatteita koskevan sitovan tekstin hyväksyminen,
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D. edellä esitetyn perusteella ei ole tarpeen kutsua koolle valmistelukuntaa käsittelemään 
ehdotusta, että pöytäkirjaa N:o 30 Euroopan unionin perusoikeuskirjan soveltamisesta 
Puolaan ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sovelletaan Tšekin tasavaltaan, koska 
ehdotuksen vaikutus olisi vähäinen tai sillä ei olisi mitään vaikutusta,

1. hyväksyy Eurooppa-neuvoston esityksen olla kutsumatta valmistelukuntaa koolle;

2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, 
komissiolle ja kansallisille parlamenteille.


