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Projekt rezolucji w sprawie kontynuowania procedur ratyfikacji traktatu 
z Lizbony

Parlament Europejski

– uwzględniając Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat 
ustanawiający Wspólnotę Europejską, podpisany w Lizbonie dniu 13 grudnia 2007 r.1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie traktatu z Lizbony2,

– uwzględniając art. 103 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że parlamentarną procedurę zatwierdzania traktatu z Lizbony 
zakończyły 24 państwa członkowskie,

B. mając na uwadze, że w wyniku referendum przeprowadzonego w dniu 12 czerwca 2008 r. 
w Irlandii to państwo członkowskie nie jest obecnie w stanie dokonać ratyfikacji traktatu z 
Lizbony,

C. mając na uwadze, że między obywatelami Unii Europejskiej i jej instytucjami zaistniał 
kryzys zaufania; przekonany jednak, że traktat z Lizbony stanowi decydujący krok ku 
przezwyciężeniu tego kryzysu zaufania poprzez wzmocnienie roli Parlamentu 
Europejskiego i parlamentów krajowych, a także obywateli europejskich (inicjatywa 
obywatelska), umocnienie indywidualnych i socjalnych praw obywateli Europy oraz 
wzmocnienie zdolności do działania,

D. mając na uwadze, że reformy instytucjonalne przewidziane przez traktat z Lizbony są 
pilnie potrzebne dla zapewnienia sprawnego i wyważonego funkcjonowania Unii 
Europejskiej przy zachowaniu pełnej kontroli demokratycznej,

E. mając na uwadze, że wobec istotnych wydarzeń politycznych zaplanowanych na 2009 r., 
zwłaszcza wyborów do PE i mianowania nowego składu Komisji Europejskiej, wymagana 
jest jasność co do przepisów instytucjonalnych, które będą obowiązywać, ponieważ 
będzie to miało wpływ na skład nowo wybranego Parlamentu Europejskiego, a także na 
strukturę i inwestyturę nowej Komisji oraz sprawne funkcjonowanie instytucji UE,

F. mając na uwadze, że wejście w życie traktatu z Lizbony przed wyborami do Parlamentu 
Europejskiego w 2009 r. umożliwi szybkie i zasadnicze osiągnięcia, takie jak 
przyspieszenie procesu decyzyjnego i zwiększenie jego skuteczności, m.in. w zakresie 
bezpieczeństwa energetycznego, walki z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną, 
jak również większy udział obywateli w polityce europejskiej,

                                               
1 Dz.U. C 306 z 17.12.2007, s. 1.
2 Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0055.
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G. mając na uwadze, że państwa kandydujące do przystąpienia do Unii Europejskiej słusznie 
oczekują, że jej instytucje będą szybko zreformowane, czyniąc ją zdolną do dalszych 
rozszerzeń,

H. mając na uwadze, że ostatnie wydarzenia międzynarodowe, takie jak konflikt między 
Rosją i Gruzją, kryzys finansowy i wzrost cen energii, pokazują wyraźnie, że Unia 
Europejska musi odgrywać bardziej skoordynowaną i spójną rolę, co byłoby możliwe w 
ramach przewidzianych przez traktat z Lizbony,

I. mając na uwadze, że każde kolejne opóźnienie procesu ratyfikacji spowodowałoby 
poważne niebezpieczeństwo polityczne z powodu nieoczekiwanego lub 
nieprzewidzianego rozwoju sytuacji,

1. ponawia i potwierdza swoje poparcie dla traktatu oraz konieczność możliwie najszybszej 
jego ratyfikacji w państwach członkowskich Unii Europejskiej;

2. nalega, aby podjęte zostały wszelkie możliwe wysiłki gwarantujące, że traktat z Lizbony 
będzie mógł wejść w życie przed wyborami europejskimi w roku 2009, ponieważ jeżeli
traktat nie wejdzie w życie, wywoła to szereg konsekwencji związanych m.in. ze 
stosowaniem karty praw podstawowych, znacznym zwiększeniem uprawnień Parlamentu 
Europejskiego w związku z rozszerzeniem procedury współdecyzji, podejmowaniem 
decyzji kwalifikowaną większością głosów oraz wcześniejszą kontrolą ze strony 
parlamentów krajowych, składem Komisji i Parlamentu Europejskiego, mianowaniem 
wysokiego przedstawiciela Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, 
przedłużonym okresem sprawowania przewodnictwa Rady Europejskiej;

3. zauważa, że jeżeli członkowie nowej Komisji będą mianowani na mocy przepisów 
traktatu z Nicei, liczba komisarzy będzie mniejsza od liczby państw członkowskich;

4. wzywa właściwe władze Szwecji i Republiki Czeskiej do zakończenia odpowiednich 
procedur do końca bieżącego roku;

5. docenia przeprowadzoną przez rząd Irlandii szczegółową analizę przyczyn negatywnego 
wyniku referendum i zachęca go do przedstawienia w najbliższej przyszłości konkretnych 
propozycji określających warunki dla wznowienia procedury ratyfikacji w Irlandii z 
poszanowaniem jej zasad demokratycznych;

6. jest świadom obaw wyrażonych przez obywateli Irlandii w kontekście referendum i jest 
przekonany, że można je rozproszyć bez zmieniania traktatu;

7. zdecydowanie oczekuje, że Rada Europejska na posiedzeniu w grudniu osiągnie 
ostateczne porozumienie, które otworzy Irlandii drogę do wznowienia procedury 
ratyfikacji na wiosnę 2009 r.;

8. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
Europejskiej, Radzie, Komisji i parlamentom krajowym państw członkowskich UE.
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