
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

DECYZJE 

DECYZJA RADY EUROPEJSKIEJ 

z dnia 11 maja 2012 r. 

w sprawie rozpatrzenia przez konferencję przedstawicieli rządów państw członkowskich zmiany 
do Traktatów zaproponowanej przez rząd Irlandii w formie Protokołu w sprawie obaw narodu 
irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony, który zostanie dołączony do Traktatu o Unii Europejskiej 

i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, i w sprawie niezwoływania konwentu 

(2013/106/UE) 

RADA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 48 ust. 3, 

uwzględniając propozycję zmiany Traktatów przedłożoną 
Radzie przez rząd Irlandii w dniu 20 lipca 2011 r. i przekazaną 
Radzie Europejskiej przez Radę w dniu 12 października 
2011 r., 

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego na niezwoły
wanie konwentu ( 1 ), 

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego ( 2 ), 

po notyfikowaniu propozycji parlamentom narodowym, 

uwzględniając opinię Komisji Europejskiej ( 3 ), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniach 18–19 czerwca 2009 r. szefowie państw lub 
rządów 27 państw członkowskich Unii Europejskiej 
zebrani na posiedzeniu Rady Europejskiej przyjęli decyzję 
w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu 
z Lizbony oraz oświadczyli, że w momencie zawierania 
kolejnego traktatu o przystąpieniu zamieszczą przepisy 
tej decyzji w protokole, który zostanie zgodnie z ich 

odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi załączony do 
Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) i do Traktatu o funk
cjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). 

(2) W dniu 20 lipca 2011 r. rząd Irlandii przedłożył, na 
mocy 48 ust. 2 zdanie pierwsze TUE, propozycję zmiany 
do Traktatów w formie Protokołu w sprawie obaw 
narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony. 

(3) W dniu 12 października 2011 r., zgodnie z art. 48 ust. 2 
zdanie trzecie TUE, wspomniana propozycja rządu 
Irlandii została przekazana przez Radę Radzie Europej
skiej. Została ona również notyfikowana parlamentom 
narodowym. 

(4) Na posiedzeniu w dniu 23 października 2011 r. Rada 
Europejska postanowiła, zgodnie z art. 48 ust. 3 akapit 
pierwszy TUE, skonsultować się z Parlamentem Europej
skim i Komisją w sprawie proponowanych zmian. Posta
nowiła również, zgodnie z art. 48 ust. 3 akapit drugi 
TUE, zwrócić się do Parlamentu Europejskiego o zgodę 
na niezwoływanie konwentu, gdyż – jej zdaniem – zakres 
proponowanych zmian nie uzasadnia jego zwołania. 

(5) W dniu 18 kwietnia 2012 r. Parlament Europejski wydał 
przychylną opinię w sprawie proponowanych zmian. 
Udzielił również zgody na niezwoływanie konwentu, 
gdyż zakres proponowanych zmian nie uzasadnia jego 
zwołania. W dniu 4 maja 2012 r. Komisja wydała przy
chylną opinię w sprawie proponowanych zmian. 

(6) Rada Europejska powinna zatem, zgodnie z art. 48 ust. 3 
akapit drugi TUE, przyjąć decyzję w sprawie rozpatrzenia 
przez konferencję przedstawicieli rządów państw człon
kowskich zmian zaproponowanych przez rząd Irlandii, 
określić mandat konferencji i podjąć decyzję o niezwoły
waniu konwentu,
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( 1 ) Zgoda z dnia 18 kwietnia 2012 r. (dotychczas nieopublikowana 
w Dzienniku Urzędowym). 

( 2 ) Opinia z dnia 18 kwietnia 2012 r. (dotychczas nieopublikowana 
w Dzienniku Urzędowym). 

( 3 ) Opinia z dnia 4 maja 2012 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzien
niku Urzędowym).



PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Rada Europejska niniejszym postanawia, że konferencja przed
stawicieli rządów państw członkowskich rozpatrzy zmiany 
zaproponowane przez rząd Irlandii w formie Protokołu 
w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony, 
który zostanie dołączony do Traktatu o Unii Europejskiej i do 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w brzmieniu 
dołączonym do niniejszej decyzji, która będzie stanowić mandat 
wspomnianej konferencji. Ze względu na zakres proponowa
nych zmian nie zwołuje się konwentu na mocy art. 48 ust. 3 
Traktatu o Unii Europejskiej. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 11 maja 2012 r. 

W imieniu Rady Europejskiej 
H. VAN ROMPUY 

Przewodniczący
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