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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de protocol privind preocupările poporului irlandez referitoare 
la Tratatul de la Lisabona [Articolul 48 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea 
Europeană]
(00092/2011 – C7-0387/2011 – 2011/0815(NLE))

Parlamentul European,

– având în vedere decizia din 19 iunie 2009 a şefilor de stat sau de guvern ai celor 27 de 
state membre, reuniţi în cadrul Consiliului European, privind preocupările poporului 
irlandez referitoare la Tratatul de la Lisabona (Anexa 1 la concluziile Preşedinţiei),

– având în vedere scrisoarea din partea guvernului irlandez adresată Consiliului la data de 
20 iulie 2011, trimisă în conformitate cu articolul 48 alineatul (2) din Tratatul privind 
Uniunea Europeană, referitoare la o propunere pentru adăugarea unui proiect de protocol 
privind preocupările poporului irlandez referitoare la Tratatul de la Lisabona („proiectul 
de protocol”) la Tratatul privind Uniunea Europeană şi Tratatul privind funcţionarea 
Uniunii Europene,

– având în vedere prezentarea de către Consiliu, la data de 11 octombrie 2011, a propunerii 
în cauză către Consiliul European, în conformitate cu articolul 48 alineatul (2) din Tratatul 
privind Uniunea Europeană,

– având în vedere primul alineat al articolului 48 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea 
Europeană, în temeiul căruia Consiliul European a consultat Parlamentul (C7-0387/2011),

– având în vedere articolul 74a din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituţionale (A7 0000/2012),

A. întrucât în 2008 guvernul irlandez a decis organizarea unui referendum privind ratificarea
Tratatului de la Lisabona;

B. întrucât, din cauza rezultatului negativ al referendumului din 12 iunie 2008, Irlanda nu a 
putut ratifica Tratatul de la Lisabona;

C. întrucât Consiliul European, în cadrul reuniunii sale din 11-12 decembrie 2008, la 
solicitarea guvernului irlandez a hotărât luarea unei decizii astfel încât Comisia să 
continue să includă un membru din fiecare stat membru după 2014;

D. întrucât, dată fiind necesitatea unanimităţii pentru intrarea în vigoare a Tratatului de la 
Lisabona, se aştepta ca guvernul irlandez să găsească o soluţie la situaţia creată prin 
decizia de a organiza un referendum şi respingerea ulterioară a acestuia;

E. întrucât, în cadrul Consiliului European din 19 iunie 2009, şefii de stat sau de guvern au 
hotărât luarea unei decizii pentru a oferi garanţii şi a răspunde preocupărilor poporului 
irlandez în ceea ce priveşte dreptul la viaţă, familie şi educaţie, impozitare, securitate şi 
apărare, şi au hotărât că la momentul încheierii următorului tratat de aderare şi în 
conformitate cu normele constituţionale corespunzătoare, vor stabili dispoziţiile deciziei 
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într-un protocol care va fi anexat Tratatului privind Uniunea Europeană şi Tratatului 
privind funcţionarea Uniunii Europene drept clarificări la dispoziţiile Tratatului de la 
Lisabona referitoare la preocupările poporului irlandez;

F. întrucât atunci când articolul 1 din proiectul de protocol stipulează că nicio dispoziţie din 
Tratatul de la Lisabona nu afectează sfera de aplicare şi aplicabilitatea protecţiei dreptului 
la viaţă, protecţiei familiei şi protecţiei drepturilor în ceea ce priveşte educaţia oferită prin 
Constituţia Irlandei, se referă la domenii care nu sunt de competența Uniunii în 
conformitate cu articolele 4 și 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană și articolele 2-6 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, sau la domenii pentru care Uniunea 
are doar un rol complementar (articolul 6 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene);

G. întrucât articolul 2 din proiectul de protocol, în ceea ce priveşte impozitarea, trage doar 
concluzii generale în absenţa unor dispoziţii specifice ale Tratatului de la Lisabona şi nu 
împiedică progrese suplimentare în vederea unei coordonări economice consolidate în 
cadrul Uniunii;

H. întrucât articolul 3 din proiectul de protocol explică dispoziţiile din Tratatul de la 
Lisabona privind securitatea şi apărarea (articolele 42-46 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană), precizând că politica de securitate și apărare comună a Uniunii nu aduce 
atingere politicii de securitate şi apărare a fiecărui stat membru, inclusiv Irlanda, sau 
obligaţiilor oricărui stat membru;

I. întrucât este necesar să se respecte înțelegerile politice anterioare dintre guverne, şi 
întrucât conţinutul proiectului de protocol nu este incompatibil cu dispoziţiile Tratatului 
de la Lisabona;

1. exprimă un aviz pozitiv în ceea ce priveşte decizia Consiliului European în favoarea 
examinării amendamentelor propuse la Tratate;

2. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului European, 
Consiliului, Comisiei şi parlamentelor naţionale, precum şi Guvernului şi Parlamentului 
Republicii Croaţia.


