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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖKSEKSI

Eurooppa-neuvoston esityksestä olla kutsumatta valmistelukuntaa koolle Lissabonin 
sopimusta koskevia Irlannin kansan huolenaiheita koskevan pöytäkirjan liittämiseksi 
Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn 
sopimukseen 
(00092/2011 – C7-0388/2011 – 2011/0816(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Eurooppa-neuvostossa kokoontuneiden 27 jäsenvaltion valtion- tai 
hallitusten päämiesten 19. kesäkuuta 2009 tekemän päätöksen Lissabonin sopimusta 
koskevista Irlannin kansan huolenaiheista (puheenjohtajan päätelmien liite 1),

– ottaa huomioon Irlannin hallituksen 20. heinäkuuta 2011 päivätyn, Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 48 artiklan 2 kohdan mukaisesti lähetetyn kirjeen neuvostolle 
esityksestä ehdotuksen pöytäkirjaksi Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan 
huolenaiheista ('ehdotus pöytäkirjaksi') liittämiseksi Euroopan unionista tehtyyn 
sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen,

– ottaa huomioon kyseisen esityksen, jonka neuvosto antoi 11. lokakuuta 2011 
Eurooppa-neuvostolle Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 48 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti,

– ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan 25. lokakuuta 2011 päivätyn kirjeen 
Euroopan parlamentin puhemiehelle ehdotuksesta pöytäkirjaksi,

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

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

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan suosituksen 
(A7-0000/2012),

A. ottaa huomioon, että valtion- tai hallitusten päämiehet sopivat Eurooppa-neuvostossa 
19. kesäkuuta 2009 tekevänsä päätöksen, jolla oli tarkoitus antaa takeita Irlannin kansalle 
ja vastata sen Lissabonin sopimusta koskeviin huolenaiheisiin oikeudesta elämään, 
perheestä ja koulutuksesta, verotuksesta sekä turvallisuudesta ja puolustuksesta;

B. ottaa huomioon, että valtion- tai hallitusten päämiehet myös ilmoittivat, että päätös on 
oikeudellisesti sitova ja tulee voimaan Lissabonin sopimuksen voimaantulopäivänä;

C. ottaa huomioon, että he myös ilmoittivat, että he aikovat seuraavaa liittymissopimusta 
tehtäessä vahvistaa päätöksen säännökset pöytäkirjassa, joka liitetään kunkin jäsenvaltion 
valtiosäännön asettamien vaatimusten mukaisesti Euroopan unionista tehtyyn 
sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen;
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D. ottaa huomioon, että valtion- tai hallitusten päämiehet olivat jo sopineet Eurooppa-
neuvostossa 19. kesäkuuta 2009 ehdotuksessa pöytäkirjaksi esitettyjen säännösten 
sisällöstä, joten asia on jo ratkaistu poliittisesti eikä valmistelukunnan koolle kutsuminen 
vaikuta aiheelliselta;

1. antaa hyväksyntänsä Eurooppa-neuvoston esitykselle olla kutsumatta valmistelukuntaa 
koolle;

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


