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RADA
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Bruksela, 19 lipca 2007 r. (20.07)
(OR. xx)

12004/07

POLGEN 92

PISMO PRZEWODNIE
Od: Prezydencja
Data: 17 lipca 2007 r.
Do: Ministrowie spraw zagranicznych
Dotyczy: Zwołanie konferencji międzyrządowej

Przywołując wniosek przedłożony przez rząd Republiki Federalnej Niemiec 27 czerwca 2007 r. 

(zob. dok. 11222/07), w którym ponownie przedstawiono mandat zatwierdzony przez Radę 

Europejską obradującą w dniach 21–23 czerwca 2007 r., i biorąc pod uwagę przychylną opinię

Rady z 16 lipca 2007 r., prezydencja Rady, zgodnie z art. 48 Traktatu o Unii Europejskiej,

zwołuje niniejszym konferencję przedstawicieli rządów państw członkowskich w celu określenia 

w drodze wspólnego porozumienia zmian, jakie zostaną wprowadzone do Traktatów stanowiących 

podstawę Unii Europejskiej.

Pierwsze posiedzenie konferencji odbędzie się w Brukseli 23 lipca 2007 r.

Załączam krótką notę informacyjną dotyczącą organizacji konferencji.

(Zwrot grzecznościowy).

(podp.) Luís AMADO
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ZAŁĄCZNIK

17 lipca 2007 r.

ORGANIZACJA NADCHODZĄCEJ KONFERENCJI 

MIĘDZYRZĄDOWEJ

Organizacja pracy

1. Zgodnie z ustaleniami podjętymi podczas posiedzenia Rady Europejskiej obradującej w dniach 

21–23 czerwca konferencja międzyrządowa będzie prowadzona pod ogólnym zwierzchnictwem 

szefów państw lub rządów. Jej celem jest zakończenie negocjacji w dniach 18–19 października 

w Lizbonie.

2. Szefowie państw lub rządów będą wspierani przez ministrów spraw zagranicznych, którzy 

otworzą konferencję międzyrządową przy okazji posiedzenia Rady ds. Ogólnych i Stosunków 

Zewnętrznych (GAERC) w dniu 23 lipca. Ministrowie będą informowani odnośnie do postępów 

w pracach konferencji międzyrządowej.

3. Na posiedzeniu inauguracyjnym, a także zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej, prezydencja 

udostępni projekt traktatu zmieniającego TUE i TWE, sporządzony w ścisłej zgodności 

z uzgodnionym mandatem.  Tekst powyższego projektu zostanie udostępniony w jednej 

(zweryfikowanej pod kątem prawnym) wersji językowej 23 lipca 2007 r.; tłumaczenia 

(niezweryfikowane pod kątem prawnym) zostaną udostępnione możliwie najszybciej. 

Przedmiotowy tekst zostanie przedłożony grupie ekspertów prawnych do analizy. Prezydencja 

może, w razie konieczności, zasięgnąć konsultacji osobistych przedstawicieli w celu omówienia 

wszelkich ewentualnych kwestii nierozstrzygniętych w trakcie posiedzeń ekspertów prawnych.
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Udział

4. Przedstawiciel Komisji będzie uczestniczył w posiedzeniach konferencji na wszystkich 

szczeblach.

5. Parlament Europejski będzie ściśle współpracował z konferencją i aktywnie uczestniczył w jej 

pracach. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego będzie uczestniczył w pracach konferencji 

międzyrządowej na szczeblu szefów państw lub rządów. Trzech przedstawicieli Parlamentu 

Europejskiego będzie uczestniczyć w posiedzeniach konferencji na szczeblu ministerialnym. 

Parlament Europejski będzie również uczestniczył w pracach przedstawicieli osobistych 

i ekspertów prawnych.

6. Prezydencja podejmie niezbędne środki w celu dopilnowania, aby kraje kandydujące 

otrzymywały w trakcie całej konferencji międzyrządowej pełne i regularne informacje 

dotyczące jej prac.

Rozwiązania praktyczne

7. Sekretariat Generalny Rady będzie pełnił funkcję sekretariatu konferencji.

8. Wszystkie dokumenty związane z konferencją zostaną podane do wiadomości publicznej i będą 

dostępne na stronie internetowej Rady.

9. Ustalenia dotyczące tłumaczeń ustnych na potrzeby konferencji (posiedzenia szefów państw lub 

rządów oraz posiedzenia ministerialne) będą analogiczne do ustaleń mających zastosowanie 

w trakcie posiedzeń Rady Europejskiej.

=============


