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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)
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ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението на Европейския съвет да не се свиква конвент за 
добавянето към Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на 
Европейския съюз на протокол по повод на загрижеността на ирландските 
граждани относно Договора от Лисабон
(00092/2011 – C7-0388/2011 – 2011/0816(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

– като взе предвид решението от 19 юни 2009 г. на държавните или правителствени 
глави на 27-те държави членки, заседаващи в Европейския съвет, относно 
загрижеността на ирландските граждани относно Договора от Лисабон 
(Приложение 1 към заключенията на председателството),

– като взе предвид писмото на ирландското правителство до Съвета от 20 юли 2011 г., 
изпратено съгласно член 48, параграф 2 от Договора за Европейския съюз, относно 
предложението за добавяне към Договора за Европейския съюз и Договора за 
функционирането на Европейския съюз на проект на протокол относно 
загрижеността на ирландските граждани относно Договора от Лисабон („проектът 
на протокол”),

– като взе предвид внасянето от Съвета на 11 октомври 2011 г. на това предложение 
пред Европейския съвет съгласно член 48, параграф 2 от Договора за Европейския 
съюз,

– като взе предвид писмото от 25 октомври 2011 г. от председателя на Европейския 
съвет до председателя на Европейския парламент във връзка с проекта на протокол,

– като взе предвид искането за одобрение за това да не бъде свикван конвент, внесено 
от Европейския съвет съгласно член 48, параграф 3, алинея втора от Договора за 
Европейския съюз (C7–0388/2011),

– като взе предвид член 74а и член 81, параграф 1 от своя правилник,

– като взе предвид препоръката на комисията по конституционни въпроси (A7 
0000/2012),

A. като има предвид, че на Европейския съвет на19 юни 2009 г. държавните или 
правителствени глави се договориха да вземат решение, за да внесат спокойствие и 
да отговорят на загрижеността на ирландските граждани относно Договора от 
Лисабон във връзка с правото на живот, семейство и образование, данъчно облагане 
и сигурност и отбрана; 

Б. като има предвид, че държавните или правителствени глави също заявиха, че 
решението е правно обвързващо и ще влезе в сила на датата на влизане в сила на 
Договора от Лисабон;
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В. като има предвид, че те заявиха също така, че по време на сключването на 
следващия договор за присъединяване и в съответствие с конституционните им 
изисквания, ще приложат към Договора за Европейския съюз и към Договора за 
функционирането на Европейския съюз протокол относно разпоредбите на 
решението;

Г. като има предвид, че на практика държавните или правителствени глави, 
заседаващи в Европейския съвет на 19 юни 2009 г., вече са се договорили по 
същество за разпоредбите, предложени в проекта на протокол, така че въпросът 
вече е решен от политическа гледна точка и изглежда не предполага свикването на 
конвент;

1. одобрява предложението на Европейския съвет да не се свиква конвент;

2. възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Европейския съвет, 
на Съвета и на Комисията.


