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PR_NLE-AP

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)
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NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu Európskej rady nezvolať konvent zameraný na doplnenie protokolu o 
uplatňovaní Charty základných práv Európskej únie na Českú republiku, Zmluvu o 
Európskej únii a Zmluvu o fungovaní Európskej únie
(00091/2011 – C7-0386/2011 – 2011/0818(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

– so zreteľom na list českej vlády Rade z 5. septembra 2011 o návrhu protokolu na 
uplatňovanie Charty základných práv Európskej únie (charta) na Českú republiku,

– so zreteľom na list predsedu Európskej rady predsedovi Európskeho parlamentu z 25. 
októbra 2011 týkajúci sa navrhovaného protokolu o uplatňovaní charty na Českú 
republiku,

– so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu nezvolať konvent, ktorú Európska rada 
predložila v súlade s článkom 48 ods. 3 druhým pododsekom Zmluvy o Európskej únii 
(C7-0386/2011),

– so zreteľom na článok 6 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii a na chartu,

– so zreteľom na závery stretnutia šéfov štátov a vlád členských štátov s Európskou radou, 
ktoré sa uskutočnilo 29. - 30. októbra 2009, 

– so zreteľom na článok 74a a článok 81 ods. 1 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na odporúčanie Výboru pre ústavné veci (A7-0000/2011),

keďže:

A. Chartu základných práv Európskej únie vypracoval konvent, ktorý prebiehal od17. 
decembra 1999 do 2. októbra 2000, a do ktorého sa zapojili zástupcovia Parlamentu, 
členských štátov, národných parlamentov a Komisie;  charta bola vyhlásená 7. decembra 
2000 a jej znenie bolo pozmenené v Štrasburgu 12. decembra 2007;

B. druhý konvent prebiehal od 22. februára 2002 do 18. júla 2003 a jeho cieľom bolo 
vypracovať návrh Zmluvy o Ústave pre Európu, ktorej podstatná časť bola zahrnutá do 
Lisabonskej zmluvy, ktorá vstúpila do platnosti 1. decembra 2009;

C. oba konventy boli zvolané s cieľom zaoberať sa najhlavnejšími otázkami týkajúcimi sa 
ústavného poriadku Únie vrátane prijatia záväzného textu, ktorý ustanoví záväzné práva a 
zásady uznané Úniou;

D. vzhľadom na uvedené dôvody nie je potrebné zvolať konvent, ktorý by preskúmal návrh, 
aby sa protokol č. 30 o uplatňovaní Charty základných práv Európskej únie na Poľsko a 
Spojené kráľovstvo rozšíril aj na Českú republiku, keďže účinok tohto návrhu, ak by 
vôbec nejaký bol, by bol veľmi obmedzený;
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1. schvaľuje návrh Európskej rady nezvolať konvent;

2. poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie postúpil Európskej rade, Rade, Komisii 
a národným parlamentom.


