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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az ír nép Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól szóló jegyzőkönyvnek az 
Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez 
való csatolása céljából felállítandó konvent összehívásának mellőzéséről szóló európai 
tanácsi javaslatról
(00092/2011  – C7-0388/2011 – 2011/0816(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió 27 tagállamának az Európai Tanács keretében ülésező állam-
és kormányfői által 2009. június 19-én elfogadott, az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel 
kapcsolatos aggályairól szóló határozatra (az elnökségi következtetések 1. melléklete),

– tekintettel az Írország kormánya által az Európai Unióról szóló szerződés 48. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban a Tanácshoz intézett, az ír nép Lisszaboni Szerződéssel 
kapcsolatos aggályairól szóló jegyzőkönyv tervezetének („jegyzőkönyvtervezet”) az 
Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez 
történő csatolására vonatkozó javaslatról szóló 2011. július 20-i levélre,

– tekintettel a Tanács által az Európai Unióról szóló szerződés 48. cikke (2) bekezdésével 
összhangban az Európai Tanácshoz benyújtott 2011. október 11-i javaslatra,

– tekintettel az Európai Tanács elnökének az Európai Parlament elnökéhez intézett, a 
jegyzőkönyvtervezetről szóló 2011. október 25-i levelére,

– tekintettel az Európai Tanács által az Európai Unióról szóló szerződés 48. cikke (3) 
bekezdésének második albekezdésével összhangban a konvent összehívásának 
mellőzéséről benyújtott hozzájárulás iránti kérelemre (C7-0388/2011),

– tekintettel eljárási szabályzata 74a. cikkére és 81. cikkének (1) bekezdésére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság ajánlására (A7-0000/2012),

A. mivel az állam- és kormányfők a 2009. június 19-i Európai Tanács keretében egyetértettek 
abban, hogy határozatot fogadnak el, amelyben biztosítékot, illetve feleletet adnak az ír 
nép Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos, az élethez való jogra, a családra és az oktatásra, 
az adózásra, valamint a biztonsági és védelmi ügyekre vonatkozó aggályaira;

B. mivel az állam- és kormányfők azt is kijelentették, hogy a határozat jogilag kötelező erejű 
és hatálya a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének napján kezdődik;

C. mivel azt is nyilatkozatba foglalták, hogy a soron következő csatlakozási szerződés 
megkötése alkalmából és saját alkotmányos követelményeikkel összhangban a határozat 
rendelkezéseit jegyzőkönyv formájában rögzítik, és ezt a jegyzőkönyvet csatolják az 
Európai Unióról szóló szerződéshez, valamint az Európai Unió működéséről szóló 
szerződéshez;
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D. mivel az Európai Tanács keretében ülésező állam- és kormányfők 2009. július 19-én 
valójában már egyetértésre jutottak a jegyzőkönyvtervezetben javasolt rendelkezések 
lényegi tartalmát illetően, vagyis a kérdés politikailag rendeződött és ezért nem igényli 
konvent összehívását;

1. egyetért a konvent összehívásának mellőzésére irányuló európai tanácsi javaslattal;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.


