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PR_NLE-AP 

 

 

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα 

 * Διαδικασία διαβούλευσης 

 *** Διαδικασία έγκρισης 

 ***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση) 

 ***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση) 

 ***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση) 

 

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 

στο σχέδιο πράξης) 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Σελίδα 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ...... 5 
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 EL 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με το σχέδιο πρωτοκόλλου για τις ανησυχίες του ιρλανδικού λαού όσον αφορά 

τη Συνθήκη της Λισαβόνας (άρθρο 48, παράγραφος 3 της Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση) 

(00092/2011 – C7-0388/2011 – 2011/0816(NLE)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την απόφαση της 19ης Ιουνίου 2009 των αρχηγών κρατών και 

κυβερνήσεων των 27 κρατών μελών που συνήλθαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου, σχετικά με τις ανησυχίες του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της 

Λισσαβόνας (Παράρτημα Ι των συμπερασμάτων της Προεδρίας), 

– έχοντας υπόψη την επιστολή της ιρλανδικής κυβέρνησης προς το Συμβούλιο, της 20ης 

Ιουλίου 2011, που απεστάλη σύμφωνα με το άρθρο 48, παράγραφος 2 της Συνθήκης για 

την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με πρόταση για την προσθήκη σχεδίου πρωτοκόλλου για 

τις ανησυχίες του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβόνας («σχέδιο 

πρωτοκόλλου»), τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για τη 

Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο στις 11 Οκτωβρίου 2011 

της εν λόγω πρότασης προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 48, 

παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

– έχοντας υπόψη το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 48, παράγραφος 3 της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με το οποίο το Κοινοβούλιο κλήθηκε από το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0388/2011), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 74α του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A7-0000/2012), 

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2008, η ιρλανδική κυβέρνηση αποφάσισε να διενεργήσει 

δημοψήφισμα σχετικά με την κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας· 

 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της αρνητικής έκβασης του δημοψηφίσματος της 12ης 

Ιουνίου 2008, η Ιρλανδία δεν ήταν σε θέση να κυρώσει τη Συνθήκη της Λισσαβόνας·  

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στη συνεδρίασή του στις 11 και 12 

Δεκεμβρίου 2008, κατόπιν αιτήσεως της ιρλανδικής κυβέρνησης, συμφώνησε να ληφθεί 

απόφαση, ούτως ώστε η Επιτροπή να συνεχίσει τα περιλαμβάνει ένα μέλος από κάθε 

κράτος μέλος μετά το 2014· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω του ότι για την έναρξη ισχύος της Συνθήκης του Λισαβόνας 

απαιτείται ομοφωνία, η ιρλανδική κυβέρνηση αναμενόταν να εξεύρει λύση στην 

κατάσταση που δημιουργήθηκε από την απόφαση για τη διενέργεια δημοψηφίσματος και 

την εν συνεχεία απορριπτική έκβασή του· 
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Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 19 Ιουνίου 2009, οι αρχηγοί 

κρατών και κυβερνήσεων ενέκριναν απόφαση για την παροχή διαβεβαίωσης και 

ανταπόκρισης στις ανησυχίες του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της 

Λισαβόνας σχετικά με το δικαίωμα στη ζωή, την οικογένεια, τη φορολογία, την ασφάλεια 

και την άμυνα και συμφώνησαν ότι, κατά τη σύναψη της επόμενης συνθήκης 

προσχώρησης και σύμφωνα με τις οικείες συνταγματικές επιταγές τους, θα περιλάμβαναν 

τις διατάξεις της απόφασης σε πρωτόκολλο που θα προσαρτάτο στη Συνθήκη για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως 

διευκρινίσεις των διατάξεων της Συνθήκης της Λισαβόνας σχετικά με τις ιρλανδικές 

ανησυχίες· 

  

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 1 του σχεδίου πρωτοκόλλου όταν αναφέρει ότι η 

Συνθήκη της Λισαβόνας επ' ουδενί επηρεάζει το πεδίο αναφοράς και εφαρμογής της 

προστασίας του δικαιώματος στη ζωή, της προστασίας της οικογένειας και της προστασίας 

των δικαιωμάτων στην εκπαίδευση που προβλέπει το Σύνταγμα της Ιρλανδίας, αναφέρεται 

σε θέματα που δεν εμπίπτουν σε πεδία αρμοδιότητας της Ένωσης σύμφωνα με τα άρθρα 4 

και 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα άρθρα 2 έως 6 της Συνθήκης για τη 

Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε στα οποία ο ρόλος της Ένωσης είναι 

συμπληρωματικός (άρθρο 6 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης)· 

 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 2 του σχεδίου πρωτοκόλλου συνάγει απλώς γενικά 

συμπεράσματα λόγω απουσίας συγκεκριμένων διατάξεων στη Συνθήκη της Λισαβόνας 

και δεν αποκλείει οιαδήποτε περαιτέρω πρόοδο προς την κατεύθυνση του οικονομικού 

συντονισμού της Ένωσης· 

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 3 του σχεδίου πρωτοκόλλου διευκρινίζει τις διατάξεις 

της Συνθήκης της Λισαβόνας σε θέματα ασφάλειας και άμυνας (άρθρα 42 έως 46 της 

Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση), αποσαφηνίζοντας ότι η κοινή πολιτική ασφάλειας 

και άμυνας της Ένωσης δεν επηρεάζει την πολιτική ασφάλειας και άμυνας κάθε κράτους 

μέλους, της Ιρλανδίας συμπεριλαμβανομένης, ή τις υποχρεώσεις κάθε κράτους μέλους· 

 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να γίνουν σεβαστές οι προηγούμενες πολιτικές 

συνεννοήσεις μεταξύ κρατών μελών και ότι το περιεχόμενο του σχεδίου πρωτοκόλλου 

είναι συμβιβάσιμο με τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας· 

 

1. διατυπώνει θετική γνωμοδότηση σχετικά με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

για εξέταση των προτεινόμενων τροποποιήσεων στις Συνθήκες· 

 

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 

το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια καθώς και την κυβέρνηση και το 

Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Κροατίας. 


