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PROIECT DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea Consiliului European de a nu convoca o convenție pentru 
adăugarea la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene a unui protocol privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene la Republica Cehă
(00091/2011 – C7-0386/2011 – 2011/0818(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

– având în vedere scrisoarea din 5 septembrie 2011, adresată Consiliului de către guvernul 
ceh, referitoare la un proiect de protocol privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale 
a Uniunii Europene („Carta”) la Republica Cehă,

– având în vedere scrisoarea Președintelui Consiliului European adresată Președintelui 
Parlamentului European la 25 octombrie 2011 referitoare la un proiect de protocol privind 
aplicarea Cartei la Republica Cehă,

– având în vedere cererea de aprobare a neconvocării unei convenții prezentată de Consiliul 
European în conformitate cu articolul 48 alineatul (3) al doilea paragraf din Tratatul 
privind Uniunea Europeană (C7-0386/2011),

– având în vedere articolul 6 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană și Carta,

– având în vedere concluziile reuniunii din 29-30 octombrie 2009 a șefilor de stat și de 
guvern ai statelor membre din cadrul Consiliului European,

– având în vedere articolul 74a și articolul 81 alineatul (1) din Regulamentul său de 
procedură,

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru afaceri constituționale (A7-0000/2011),

întrucât:

A. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene a fost elaborată în cadrul unei 
convenții desfășurate în perioada 17 decembrie 1999 - 2 octombrie 2010, care a reunit 
reprezentanți ai Parlamentului, statelor membre, parlamentelor naționale și ai Comisiei și 
a fost proclamată la 7 decembrie 2000, textul acesteia fiind adaptat la Strasbourg, la 12 
decembrie 2007

B. o a doua convenție a avut loc în perioada 22 februarie 2002 - 18 iulie 2003, pentru 
elaborarea proiectului Tratatului de instituire a unei Constituții pentru Europa, a cărui 
substanță a fost incorporată, în mare măsură, în Tratatul de la Lisabona, intrat în vigoare la 
1 decembrie 2009;

C. ambele convenții au fost convocate pentru abordarea principalelor aspecte legate de 
ordinea constituțională a Uniunii, inclusiv de adoptarea unui text stabilind principiile și 
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drepturile fundamentale recunoscute de Uniune;

D. în lumina celor de mai sus, nu este necesar ca, pentru examinarea propunerii de extindere 
la Republica Cehă a Protocolului nr. 30 privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale 
a Uniunii Europene la Polonia și la Regatul Unit, deoarece efectele respectivei propuneri, 
chiar dacă ar exista, ar fi limitate;

1. aprobă propunerea Consiliului European de a nu convoca o convenție;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului European, 
Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale.


