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Osnutek protokola o pomislekih irskega naroda o Lizbonski pogodbi 

(posvetovanje) * 

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2012 o osnutku protokola o 

pomislekih irskega naroda o Lizbonski pogodbi (člen 48(3) Pogodbe o Evropski uniji) 

(00092/2011 – C7-0387/2011 – 2011/0815(NLE)) 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju sklepa z dne 19. junija 2009 voditeljev držav ali vlad 27 držav članic, ki so 

se sestali v okviru Evropskega sveta, o pomislekih irskega naroda o Lizbonski pogodbi 

(priloga 1 k sklepom predsedstva), 

–  ob upoštevanju pisma z dne 20. julija 2011 irske vlade Svetu, poslanega v skladu s členom 

48(2) Pogodbe o Evropski uniji, o predlogu, naj se Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o 

delovanju Evropske unije doda osnutek protokola o pomislekih irskega naroda o Lizbonski 

pogodbi ("osnutek protokola"), 

– ob upoštevanju dejstva, da je Svet 11. oktobra 2011 ta predlog v skladu s členom 48(2) 

Pogodbe o Evropski uniji predložil Evropskemu svetu, 

– ob upoštevanju prvega pododstavka člena 48(3) Pogodbe o Evropski uniji, v skladu s 

katerim se je Evropski svet posvetoval s Parlamentom (C7-0387/2011), 

– ob upoštevanju člena 74a Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A7-0064/2012), 

A. ker se je leta 2008 irska vlada odločila, da izvede referendum o ratifikaciji Lizbonske 

pogodbe; 

B. ker Irska zaradi negativnega izida na referendumu 12. junija 2008 ni mogla ratificirati 

Lizbonske pogodbe; 

C. ker se je Evropski svet na srečanju dne 11. in 12. decembra 2008 na zahtevo irske vlade 

strinjal, da bo sprejeta odločitev, po kateri bo Komisijo tudi po letu 2014 sestavljal po en 

predstavnik iz vsake države članice; 

D. ker se je od irske vlade zaradi zahtevanega soglasja za uveljavitev Lizbonske pogodbe 

pričakovalo, da bo našla rešitev za položaj, ki je nastopil z odločitvijo o izvedbi 

referenduma in njegovem negativnem izidu; 

E. ker so se voditelji držav ali vlad na Evropskem svetu 19. junija 2009 strinjali, da sprejmejo 

odločitev za zagotovitev "potrebnih pravnih jamstev" v odgovor na pomisleke irskega 

naroda glede pravice do življenja, družine in izobraževanja, obdavčenja, varnosti in 

obrambe ter se tudi strinjali, da bodo ob sklenitvi naslednje pristopne pogodbe in v skladu z 

svojimi ustavnimi pravili vključili določbe sklepa v protokol, ki bo kot pojasnilo določb 

Lizbonske pogodbe glede irskih pomislekov priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o 



delovanju Evropske unije; 

F. ker se člen 1 osnutka protokola tedaj, ko določa, da Lizbonska pogodba z ničemer ne vpliva 

na področje uporabe in uveljavljanje varstva pravice do življenja, varstva družine in varstva 

pravic do izobraževanja irske ustave, nanaša na zadeve, ki ne sodijo v pristojnosti Unije po 

členih 4 in 5 Pogodbe o Evropski uniji in členih 2 do 6 Pogodbe o delovanju Evropske 

unije, ali pri katerih ima Unija zgolj dopolnilno vlogo (člen 6 Pogodbe o delovanju 

Evropske unije); 

G. ker je v členu 2 osnutka protokola v zvezi z obdavčitvijo navedeno, da "Lizbonska pogodba 

v ničemer in za nobeno državo članico ne spreminja obsega ali uveljavljanja pristojnosti 

Evropske unije" ter ne onemogoča nadaljnjega napredka v smeri okrepljenega 

gospodarskega usklajevanja v Uniji; 

H. ker se v členu 3 osnutka protokola poskuša razlagati določbe Lizbonske pogodbe o varnosti 

in obrambi (členi 42 do 46 Pogodbe o Evropski uniji) ter pojasnjuje, da skupna varnostna in 

obrambna politika Unije ne posega v varnostno in obrambno politiko Irske države ali njene 

obveznosti in da vključuje obveznost pomoči in podpore v duhu solidarnosti posamezni 

državi članici, ki je žrtev oboroženega napada na njeno ozemlje, v smislu člena 42(7) 

Pogodbe o Evropski uniji in člena 222 Pogodbe o delovanju Evropske unije; 

I. ker je treba upoštevati predhodne politične dogovore med vladami in ker vsebina osnutka 

protokola zadeva zgolj razmere na Irskem; 

1. soglaša z odločitvijo Evropskega sveta, da se preučijo predlagane spremembe Pogodb; 

2. naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo posreduje Evropskemu svetu, Svetu, Komisiji in 

nacionalnim parlamentom ter vladi in parlamentu Republike Hrvaške. 

 


