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(Procedura zgody) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając pismo przewodniczącego Rady Europejskiej skierowane do przewodniczącego Parlamentu 
Europejskiego dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany protokołu nr 36 w sprawie postanowień 
przejściowych (17196/2009), 

— uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 48 ust. 3 akapit 
drugi Traktatu o Unii Europejskiej (C7-0002/2010), 

— uwzględniając protokół nr 36 w sprawie postanowień przejściowych załączony do Traktatu z Lizbony, 

— uwzględniając art. 14 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, 

— uwzględniając akt z dnia 20 września 1976 r. dotyczący wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego 
w powszechnych wyborach bezpośrednich, 

— uwzględniając wnioski ze spotkań Rady Europejskiej w dniach 11–12 grudnia 2008 r., 18–19 czerwca 
2009 r. oraz 10–11 grudnia 2009 r., 

— uwzględniając art. 74a oraz art. 81 ust. 1 Regulaminu, 

— uwzględniając zalecenie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A7-0116/2010), 

A. mając na uwadze, że w okresie od 22 lutego 2002 r. do 18 lipca 2003 r. obradował konwent, 
w którego wyniku opracowany został projekt traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, którego 
istota została w całości ujęta w Traktacie z Lizbony obowiązującym od dnia 1 grudnia 2009 r., 

B. mając także na uwadze, że w okresie od 17 grudnia 1999 r. do 2 października 2000 r. obradował 
konwent, który przygotował Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, 

C. mając na uwadze, że oba konwenty, które po raz pierwszy zgromadziły przedstawicieli parlamentów 
państw członkowskich, Parlamentu Europejskiego, rządów krajowych i Komisji Europejskiej uczestni
czących w pracach nad przygotowaniem wspólnych projektów dla Unii Europejskiej, były synonimem 
znacznego postępu na rzecz bardziej demokratycznych i skuteczniejszych europejskich mechanizmów 
decyzyjnych, 

D. mając jednak na uwadze, że oba konwenty zostały zwołane, by stanowić o sprawach najwyższej wagi 
dotyczących przyszłości Unii Europejskiej, czyli o reformie europejskiej struktury instytucjonalnej 
i sformułowaniu tekstu ujmującego podstawowe zasady i prawa stanowiące dla Europejczyków wspólną 
podstawę,
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E. mając na uwadze, że w myśl art. 48 ust. 3 akapit pierwszy Traktatu o Unii Europejskiej Rada Europejska 
skonsultowała się z Parlamentem Europejskim w sprawie zmiany części protokołu nr 36 załączonego do 
Traktatu z Lizbony, a dotyczącego postanowień przejściowych w sprawie składu Parlamentu Europej
skiego, 

F. mając na uwadze, że Rada Europejska zaproponowała, by nie zwoływać konwentu, lecz przyjąć zmie
niony protokół w ramach konferencji międzyrządowej, 

G. mając na uwadze, że w świetle precedensów zwołanie konwentu w celu zatwierdzenia przejściowych 
i mających ograniczony zasięg zmian w postanowieniach zawartych w Traktacie UE, a dotyczących 
składu Parlamentu Europejskiego, nie wydaje się konieczne, 

1. wyraża zgodę, by Rada Europejska zmieniła protokół nr 36 w ramach konferencji międzyrządowej 
bez zwoływania konwentu; 

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przedstawienia niniejszej decyzji Radzie Europejskiej, 
Radzie, Komisji i parlamentom państw członkowskich.
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