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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Europos Vadovų Tarybos pasiūlymo nesušaukti konvento dėl Europos Sąjungos 
sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo papildymo protokolu dėl Airijos 
gyventojų susirūpinimo dėl Lisabonos sutarties
(00092/2011 – C7-0388/2011 – 2011/0816(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2009 m. birželio 19 d. 27 valstybių narių valstybių ar vyriausybių vadovų 
susitikimo Europos Vadovų Taryboje sprendimą dėl Airijos žmonių susirūpinimo dėl 
Lisabonos sutarties (pirmininkaujančios valstybės narės išvadų 1 priedas),

– atsižvelgdamas į 2011 m. liepos 20 d. Airijos vyriausybės laišką Tarybai, atsiųstą pagal 
Europos Sąjungos sutarties 48 straipsnio 2 dalį, dėl pasiūlymo prie Europos Sąjungos 
sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėti protokolo projektą dėl Airijos 
žmonių nerimo dėl Lisabonos sutarties (protokolo projektas),

– atsižvelgdamas į tai, kad 2011 m. spalio 11 d. Taryba pateikė šį pasiūlymą Europos 
Vadovų Tarybai pagal Europos Sąjungos sutarties 48 straipsnio 2 dalį,

– atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos pirmininko 2011 m. spalio 25 d. laišką 
Europos Parlamento pirmininkui dėl protokolo projekto,

– atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos pagal Europos Sąjungos sutarties 48 straipsnio 
3 dalies antrą pastraipą pateiktą prašymą pritarti sprendimui nesušaukti konvento 
(C7-0388/2011),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 74a straipsnį ir 81 straipsnio 1 dalį,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto rekomendaciją (A7-0000/2012),

A. kadangi 2009 m. birželio 19 d. Europos Vadovų Taryboje valstybių ar vyriausybių 
vadovai sutarė priimti sprendimą nuraminti Airijos gyventojus ir atsakyti į jų 
nuogąstavimus dėl Lisabonos sutarties teisės į gyvybę, šeimos ir švietimo, mokesčių bei 
saugumo ir gynybos srityse;

B. kadangi valstybių ar vyriausybių vadovai taip pat pareiškė, kad sprendimas buvo teisiškai 
privalomas ir įsigaliojo Lisabonos sutarties įsigaliojimo dieną;

C. kadangi jie taip pat pareiškė, kad kitos stojimo sutarties sudarymo metu ir atsižvelgiant į 
atitinkamus konstitucinius reikalavimus, planuoja išdėstyti sprendimo nuostatas protokole, 
pridedame prie Sutarties dėl Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo;

D. kadangi valstybių ar vyriausybių vadovai Europos Vadovų Taryboje 2009 m. birželio 
19 d. faktiškai jau iš esmės susitarė dėl protokolo projekte siūlomų nuostatų, tad šis 
klausimas jau buvo politiškai išspręstas ir neatrodo, kad pateisintų konvento sušaukimą;
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1. pritaria Europos Vadovų Tarybos pasiūlymui nesušaukti konvento;

2. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos Tarybai, Tarybai ir Komisijai.


