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Projekt protokołu w sprawie stosowania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej do 
Republiki Czeskiej (zgoda) ***

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie wniosku Rady Europejskiej o niezwoływanie 
konwentu w celu dodania do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
Protokołu w sprawie stosowania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej do Republiki Czeskiej (00091/ 

2011 – C7-0386/2011 – 2011/0818(NLE))

(Zgoda)

(2016/C 055/32)

Parlament Europejski,

— uwzględniając pismo wystosowane w dniu 5 września 2011 r. przez rząd Republiki Czeskiej do Rady dotyczące 
projektu Protokołu w sprawie stosowania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej (Karty) do Republiki Czeskiej,

— uwzględniając pismo wystosowane w dniu 25 października 2011 r. przez przewodniczącego Rady Europejskiej do 
przewodniczącego Parlamentu Europejskiego dotyczące projektu protokołu w sprawie stosowania Karty do Republiki 
Czeskiej,

— uwzględniając wniosek o zgodę na niezwoływanie konwentu złożony przez Radę Europejską na mocy art. 48 ust. 3 
akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej (C7–0386/2011),

— uwzględniając art. 6 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Kartę,

— uwzględniając wnioski z posiedzenia szefów państw i rządów państw członkowskich zgromadzonych w Radzie 
Europejskiej, które odbyło się w dniach 29–30 października 2009 r.,

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

— uwzględniając zalecenie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A7-0282/2012),

a także mając na uwadze, co następuje:

A. Kartę opracował konwent złożony z przedstawicieli Parlamentu, państw członkowskich, parlamentów narodowych oraz 
Komisji, który prowadził prace w okresie od 17 grudnia 1999 r. do 2 października 2000 r.; Kartę proklamowano 
w dniu 7 grudnia 2000 r., a jej tekst został przejęty z dostosowaniami w Strasburgu w dniu 12 grudnia 2007 r.;

B. w okresie od 22 lutego 2002 r. do 18 lipca 2003 r. obradował drugi konwent w celu opracowania projektu Traktatu 
ustanawiającego Konstytucję dla Europy, którego istota została w większości ujęta w Traktacie z Lizbony, który wszedł 
w życie dnia 1 grudnia 2009 r.;

C. w obu przypadkach konwent zwołano, by zająć się ważnymi kwestiami dotyczącymi porządku konstytucyjnego Unii, 
w tym przyjęcia wiążącego tekstu określającego podstawowe prawa i zasady, którymi kieruje się Unia;

D. w świetle powyższego nie ma konieczności zwoływania konwentu w celu zbadania wniosku o objęcie Republiki 
Czeskiej Protokołem nr 30 w sprawie stosowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej do Polski 
i Zjednoczonego Królestwa, ponieważ nawet jeśli wniosek ten przyniósłby jakiekolwiek skutki, byłyby one ograniczone;

C 55/140 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 12.2.2016

Środa, 22 maja 2013 r.



1. zatwierdza wniosek Rady Europejskiej o niezwoływanie konwentu;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie Europejskiej, Radzie, Komisji 
i parlamentom narodowym. 

P7_TA(2013)0209

Projekt protokołu w sprawie stosowania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej do 
Republiki Czeskiej (konsultacja) *

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie projektu protokołu w sprawie stosowania 
Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej do Republiki Czeskiej (art. 48 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej) 

(00091/2011 – C7-0385/2011 – 2011/0817(NLE))

(2016/C 055/33)

Parlament Europejski,

— uwzględniając pismo rządu czeskiego do Rady z dnia 5 września 2011 r. dotyczące projektu protokołu w sprawie 
stosowania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej (zwanej dalej „Kartą”) do Republiki Czeskiej,

— uwzględniając pismo przewodniczącego Rady Europejskiej do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego z dnia 
25 października 2011 r. dotyczące projektu protokołu w sprawie stosowania Karty do Republiki Czeskiej,

— uwzględniając art. 48 ust. 3 akapit pierwszy Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), na mocy którego Rada Europejska 
skonsultowała się z Parlamentem (C7–0385/2011),

— uwzględniając art. 6 ust. 1 TUE oraz Kartę,

— uwzględniając Protokół (nr 30) w sprawie stosowania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej do Polski 
i Zjednoczonego Królestwa załączony do TUE i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

— uwzględniając konkluzje posiedzenia szefów państw lub rządów państw członkowskich zgromadzonych w Radzie 
Europejskiej w dniach 29–30 października 2009 r.,

— uwzględniając deklaracje dotyczące Karty dołączone do aktu końcowego konferencji międzyrządowej, która przyjęła 
Traktat z Lizbony podpisany w dniu 13 grudnia 2007 r., w szczególności deklarację nr 1 wszystkich państw 
członkowskich, deklarację nr 53 Republiki Czeskiej oraz deklaracje nr 61 i nr 62 Rzeczypospolitej Polskiej,

— uwzględniając rezolucję nr 330 przyjętą na 12. posiedzeniu czeskiego Senatu w dniu 6 października 2011 r.,

— uwzględniając art. 74a Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A7-0174/2013),

a także mając na uwadze, co następuje:

A. Szefowie państw lub rządów zebrani na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 29–30 października 2009 r. uzgodnili, 
że – w chwili zawierania następnego traktatu o przystąpieniu i zgodnie z wymogami konstytucyjnymi poszczególnych 
krajów – załączą do Traktatów protokół dotyczący stosowania Karty do Republiki Czeskiej.

B. W dniu 5 września 2011 r. rząd czeski pismem przesłanym przez swego stałego przedstawiciela przedłożył Radzie 
wniosek, zgodnie z art. 48 ust. 2 TUE, o zmianę Traktatów polegającą na dodaniu protokołu dotyczącego stosowania 
Karty do Republiki Czeskiej.
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