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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)
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EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PROJEKTS

par Eiropadomes priekšlikumu nesasaukt Konventu, kurā Eiropas Savienības Līgumam 
un Līgumam par Eiropas Savienības darbību pievieno protokolu par Īrijas tautas 
bažām saistībā ar Lisabonas līgumu
(00092/2011 – C7-0388/2011 – 2011/0816(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropadomē sanākušo Eiropas Savienības 27 dalībvalstu valsts vai valdības 
vadītāju 2009. gada 19. jūnija lēmumu par Īrijas tautas bažām saistībā ar Lisabonas 
līgumu (Prezidentūras secinājumu 1. pielikums),

– ņemot vērā Īrijas valdības 2011. gada 20. jūlija vēstuli Padomei, kas nosūtīta saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienību 48. panta 2. punktu, par priekšlikumu Eiropas Savienības 
Līgumam un Līgumam par Eiropas Savienības darbību pievienot papildu protokola 
projektu par Īrijas tautas bažām saistībā ar Lisabonas līgumu („protokola projekts”),

– ņemot vērā to, ka Padome 2011. gada 11. oktobrī šo priekšlikumu iesniedza Eiropadomei 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 48. panta 2. punktu,

– ņemot vērā Eiropadomes priekšsēdētāja 2011. gada 25. oktobra vēstuli Eiropas 
Parlamenta priekšsēdētājam par protokola projektu,

– ņemot vērā aicinājumu piekrist Konventa nesasaukšanai, ko Eiropadome iesniegusi 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 48. panta 3. punkta otro daļu (C7-0388/2011),

– ņemot vērā Reglamenta 74.a pantu un 81. panta 1. punktu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ieteikumu (A7-0000/2012),

A. tā kā 2009. gada 19. jūnijā valstu un valdību vadītāji Eiropadomē vienojās pieņemt 
lēmumu, lai vēlreiz paustu pārliecību un sniegtu atbildi uz Īrijas tautas bažām saistībā ar 
Lisabonas līgumu attiecībā uz tiesībām uz dzīvību, ģimeni un izglītību, attiecībā uz 
nodokļu jomu un attiecībā uz drošību un aizsardzību;

B. tā kā valstu vai valdību vadītāji arī ir paziņojuši, ka lēmums ir juridiski saistošs un stāsies 
spēkā dienā, kad stājas spēkā Lisabonas līgums;

C. tā kā viņi arī paziņoja, ka nākamā pievienošanās līguma noslēgšanas brīdī protokolā, kuru 
paredzēts pievienot Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības 
darbību, viņi atbilstīgi savām konstitucionālajām prasībām izklāstīs pievienotā lēmuma 
nosacījumus;

D. tā kā valstu un valdību vadītāji 2009. gada 19. jūnija Eiropadomē faktiski jau ir 
vienojušies par to nosacījumu būtību, kas ierosināti protokola projektā, un tādējādi šis 
jautājums jau ir politiskā ziņā atrisināts un, šķiet, nedod pamatu sasaukt Konventu,
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1. piekrīt Eiropadomes priekšlikumam nesasaukt Konventu;

2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo lēmumu Eiropadomei, Padomei un Komisijai.


