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PR_APP

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)
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EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO PROJEKTAS

dėl Europos Vadovų Tarybos pasiūlymo nesušaukti konvento dėl Europos Sąjungos 
sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo papildymo protokolu dėl Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos taikymo Čekijos Respublikai
(00091/2011 – C7-0386/2011 – 2011/0818(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2011 m. rugsėjo 5 d. Čekijos Respublikos vyriausybės laišką Tarybai dėl 
protokolo dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (chartija) taikymo Čekijos 
Respublikai projekto,

– atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 25 d. Europos Vadovų Tarybos Pirmininko laišką 
Europos Parlamento Pirmininkui dėl protokolo dėl chartijos taikymo Čekijos Respublikai 
projekto,

– atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos pagal Europos Sąjungos sutarties 48 straipsnio 
3 dalies antrą pastraipą pateiktą prašymą pritarti sprendimui nesušaukti konvento 
(C7-0386/2011),

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnio 1 dalį ir į chartiją,

– atsižvelgdamas į 2009 m. spalio 29–30 d. valstybių narių valstybių ir vyriausybių vadovų 
posėdžio Europos Vadovų Taryboje išvadas,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 74a straipsnį ir 81 straipsnio 1 dalį,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto rekomendaciją (A7-0000/2011),

kadangi:

A. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją parengė konventas, kuris vyko 1999 m. 
gruodžio 17 d.– 2000 m. spalio 2 d. dalyvaujant Parlamento, valstybių narių, nacionalinių 
parlamentų ir Komisijos atstovams. Chartija buvo paskelbta 2000 m. gruodžio 7 d. ir jos 
tekstas buvo pritaikytas 2007 m. gruodžio 12 d. Strasbūre,

B. antrasis konventas buvo surengtas 2002 m. vasario 22 d.–2003 m. liepos 18 d. siekiant 
parengti Sutarties dėl Konstitucijos, kurios beveik visos pagrindinės nuostatos perkeltos į 
2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojusią Lisabonos sutartį, projektą,

C. abu konventai buvo sušaukti siekiant spręsti pagrindinius uždavinius, susijusius su 
Sąjungos konstitucine tvarka, įskaitant privalomo teksto, kuriame nustatytos Sąjungos 
pripažįstamos pagrindinės teisės ir principai, priėmimą,

D. atsižvelgiant į tai, nebūtina sušaukti konvento siekiant išnagrinėti pasiūlymą, kad 
protokolas Nr. 30 dėl ES pagrindinių teisių chartijos  taikymo Lenkijai ir Jungtinei 
Karalystei būtų taikomas ir Čekijos Respublikai,  nes šis pasiūlymas neturėtų poveikio 
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arba jo poveikis būtų ribotas,

1. pritaria Europos Vadovų Tarybos pasiūlymui nesušaukti konvento;

2. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Komisijai ir 
nacionaliniams parlamentams.


