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Erklæring fra Europa-Parlamentets formand Jerzy 
Buzek om Lissabontraktatens ikrafttrædelse 

 
Bruxelles 

 
Den 1. december 2009 bliver en historisk dag for Den 
Europæiske Union. Det er den dag, hvor 
Lissabontraktaten træder i kraft, hvilket markerer 
afslutningen på næsten et helt årtis interne drøftelser. Med 
denne traktat bliver demokratiet i Den Europæiske Union 
stærkere. Traktaten giver Europa-Parlamentet stærkt 
forøgede beføjelser. Europa-Parlamentet får en øget 
lovgivningskompetence svarende til næsten en fordobling 
af sit kompetenceområde. Et centralt område, hvor 
Parlamentet får øget kompetence, er den fælles 
landbrugspolitik. For første gang vil 
parlamentsmedlemmerne skulle tage stilling til 
landbrugsudgifter, som hidtil næsten udelukkende har 
været kontrolleret af de nationale landbrugsministre. 
Udgifterne til landbruget udgør næsten 40 % af EU's 
budget. Medlemmerne vil også, på lige fod med 
ministrene, have indflydelse på, hvordan EU's 
strukturfonde udformes og anvendes. Parlamentet får 
også øgede beføjelser på følgende centrale områder: 
indvandring, international handel og fiskeripolitik.  
 
Lissabontraktaten giver befolkningen mere direkte 
indflydelse på Den Europæiske Unions 
beslutningstagning. For eksempel indfører traktaten et 
europæisk borgerinitiativ. Dette indebærer, at en million 
unionsborgere, der kommer fra et betydeligt antal 
medlemsstater, får adgang til direkte at anmode Europa-
Kommissionen om at fremsætte et forslag inden for et 
område, der henhører under EU's kompetence.   
 
EU er et Europa, der er baseret på rettigheder og værdier, 
frihed, solidaritet og sikkerhed. Chartret om 
Grundlæggende Rettigheder, der indgår i traktaten, er en 
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garanti for, at EU's institutioner og EU-retten ikke 
tilsidesætter menneskerettighedsstandarderne – EU-
institutionerne er forpligtet til at overholde dem. Europa-
Parlamentet støtter chartret fuldt ud, men vi respekterer 
naturligvis, at Polen, Den Tjekkiske Republik og Det 
Forenede Kongerige har valgt at stå udenfor.  
 
Lissabontraktaten giver EU mulighed for at tage sit ansvar 
i verden mere alvorligt. Den nye Tjeneste for EU's 
Optræden Udadtil vil gøre det muligt for EU at tale mere 
klart og med en stemme. Forbindelserne med vore 
nærmeste naboer har en stadig større direkte indflydelse 
på os i Den Europæiske Union.  
 
I Lissabontraktaten er der er indsat et helt nyt kapitel om 
energipolitik, herunder solidaritet i energiforsyningen, som 
så mange europæere er bekymret for.   
 
I januar var vi vidne til, at der udbrød en strid om gas 
mellem Rusland og Ukraine, som betød, at en række 
europæiske lande måtte undvære gasforsyningen i to uger 
midt i vintertiden. Vi så, hvilke konsekvenser det kan have, 
når der ikke findes nogen egentlig EU-politik. Det er 
muligt, at de europæiske borgere ikke forstår alle de 
geopolitiske forviklinger, men de forstår, at der er slukket 
for varmen i deres hjem, deres hospitaler og deres skoler. 
Lissabontraktaten giver det grundlag, der skal til for at 
undgå, at dette gentager sig.  
 
Lissabontraktaten er ikke i sig selv målet, og traktaten er 
heller ikke perfekt, men den indeholder et bedre regelsæt 
til udvikling af EU's politik.  Tyve år efter Berlinmurens fald 
og som den første formand for Europa-Parlamentet, der 
kommer fra Central- og Østeuropa, er jeg stolt over at 
sige, at vi nu har et sæt demokratiske og effektive regler, 
der kan skabe løsninger for næsten 500 millioner 
mennesker i 27 medlemsstater.  
 


