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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
az Európai Unió Alapjogi Chartájának a Cseh Köztársaságra történő alkalmazásáról
szóló jegyzőkönyv az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió
működéséről szóló szerződéshez való csatolása céljából felállítandó konvent
összehívásának mellőzéséről szóló európai tanácsi javaslatról
(00091/2011 – C7-0386/2011 – 2011/0818(NLE))
(Egyetértés)
Az Európai Parlament,
– tekintettel a cseh kormány által 2011. szeptember 5-én a Tanácshoz intézett, az Európai
Unió Alapjogi Chartájának (a „Charta”) a Cseh Köztársaságra történő alkalmazásáról
szóló jegyzőkönyvtervezetről szóló levélre,
– tekintettel az Európai Tanács elnöke 2011. október 25-i, az Európai Parlament elnökéhez
intézett levelére a Charta Cseh Köztársaságra történő alkalmazásáról szóló
jegyzőkönyvről,
– 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 (C7-0386/2011),
– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 6. cikkének (1) bekezdésére és a
Chartára,
– tekintettel az Európai Tanács keretében 2009. október 29. és 30. között, a tagállamok
állam- és kormányfői részvételével rendezett ülés következtetéseire,
– tekintettel az eljárási szabályzat 74a. cikkére és 81. cikkének (1) bekezdésére,
– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság ajánlására (A7-0000/2011),
mivel:
A. az Európai Unió Alapjogi Chartáját egy 1999. december 17. és 2000. október 2-a között
tartott, a Parlament, a tagállamok, a nemzeti parlamentek és a Bizottság küldöttjeiből álló
konvent fogalmazta meg; a Chartát 2000. december 7-én hirdették ki, és a szövegét 2007.
december 12-én igazították ki Strasbourgban;
B. 2002. február 22. és 2003. július 18. között ülésezett a második konvent, hogy
megfogalmazza az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés tervezetét, amelynek
lényegi tartalmát a 2009. december 1-jén hatályba lépett Lisszaboni Szerződés nagy
részben átvette,
C. mindkét konvent az Unió alkotmányos rendjével kapcsolatos kiemelt kérdések
megválaszolása céljából ült össze, beleértve egy, az Unió által elismert alapvető jogokra
és alapelvekre vonatkozó, jogilag kötelező érvényű szöveg jóváhagyását;
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D. a fentiek fényében nem szükséges konventet összehívni annak érdekében, hogy
megvizsgálja azt a javaslatot, amely az Európai Unió Alapjogi Chartájának
Lengyelországra és az Egyesült Királyságra történő alkalmazásáról szóló 30. jegyzőkönyv
hatályát a Cseh Köztársaságra is kiterjesztené, mivel ezen javaslat hatása a legjobb
esetben is igen korlátozott mértékű lenne,
1. jóváhagyja a konvent összehívásának mellőzéséről szóló európai tanácsi javaslatot;
2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a jelen határozatot az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, a
Bizottságnak és a tagállamok parlamentjeinek.
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