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Резолюция на Европейския парламент относно продължаване на процедурите по 
ратификация на Договора от Лисабон

Европейският парламент,

– като взе предвид Договора от Лисабон за изменение на Договора за Европейския 
съюз и Договора за създаване на Европейската общност, подписан в Лисабон на 13 
декември 2007 г.1,

– като взе предвид резолюцията си от 20 февруари 2008 г. относно Договора от 
Лисабон2

– като взе предвид член 103, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че парламентарните процедури по ратификацията на Договора от 
Лисабон са приключили в 24 държави-членки,

Б. като има предвид, че след референдума в Ирландия, проведен на 12 юни 2008 г., 
понастоящем тази държава-членка не е в позиция да ратифицира Договора от 
Лисабон,

В. като има предвид, че се породи криза на доверие между гражданите на Европейския 
съюз и неговите институции; убеден въпреки това, че Договорът от Лисабон 
представлява решителна стъпка към преодоляване на тази криза на доверие чрез 
засилване на ролята на Европейския парламент и на националните парламенти, 
както и на европейските граждани („гражданска инициатива“), и засилване на 
индивидуалните и социалните права на европейските граждани и на капацитета за 
действие,

Г. като има предвид неотложната необходимост от институционалните реформи, 
предвидени в Договора от Лисабон, за да се гарантира гладкото и балансирано 
функциониране на Европейския съюз при пълен демократичен контрол,

Д. като има предвид, че за важните политически събития през 2009 г. и по-специално, 
за европейските избори и образуването на нова Европейска комисия, е необходима 
яснота относно институционалните разпоредби, които ще се прилагат, тъй като това 
ще се отрази на състава на новоизбрания Европейски парламент, структурата и 
процедурата по назначаване на членовете на новата Комисия, както и на гладкото 
функциониране на институциите на ЕС,

Е. като има предвид, че влизането в сила на Договора то Лисабон преди европейските 

                                               
1 ОВ С 306, 17.12.2007 г., стр. 1.
2 Приети текстове, P6_TA(2008)0055.
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избори през 2009 г. ще позволи да се извършват бързи и съществени подобрения 
като по-бърз и ефективен процес на вземане на решения, например в областта на 
енергийната сигурност, борбата срещу тероризма и организираната престъпност, 
както и участието на гражданите в европейските политики,

Ж. като има предвид, че държавите, които кандидатстват за членство в Европейския 
съюз, имат основателен интерес да видят, че неговите институции бързо се 
реформират, така че да се създаде възможност за по-нататъшно разширяване,

З. като има предвид, че неотдавнашни международни събития като конфликта между 
Русия и Грузия, финансовата криза и повишаването на цените на енергията ясно 
показват, че е необходимо Европейският съюз да играе по-координирана и единна 
роля, което би било възможно в рамката, предоставена от Договора от Лисабон,

И. като има предвид, че едно допълнително забавяне на процеса по ратификация би 
довело до сериозни политически рискове поради опасността от неочаквани и 
непредвидими събития,

1. отново изразява и потвърждава подкрепата си за Договора от Лисабон и 
необходимостта от това, ратифицирането му от държавите-членки да се извърши 
във възможно най-кратки срокове;

2. настоява да се положат всички възможни усилия, за да се гарантира, че Договорът 
от Лисабон може да влезе в сила преди провеждането на европейските избори през 
2009 г., тъй като невлизането в сила на Договора ще има сериозни последици, наред 
с другото, във връзка с прилагането на Хартата на основните права, същественото 
повишаване на правомощията на Парламента чрез по-широкото прилагане на 
процедурата на съвместно вземане на решение, вземането на решение с 
квалифицирано мнозинство и предварителен контрол от страна на националните 
парламенти, състава на Комисията и на Европейския парламент, назначаването на 
върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката 
на сигурност, и дългосрочното председателство на Европейския съвет;

3. отбелязва, че броят на членовете на Европейската комисия ще бъде по-малък от 
броя на държавите-членки, ако новата Комисия бъде назначена съгласно 
разпоредбите на Договора от Ница;

4. призовава отговорните органи в Швеция и Чешката република да приключат 
техните процедури по ратифициране преди края на тази година;

5. оценява задълбочения анализ на ирландското правителство относно причините за 
отрицателния изход от референдума и го приканва да излезе в близко бъдеще с 
конкретно предложение, съдържащо условията, при които процедурата по 
ратифициране може да бъде възстановена в Ирландия, като се зачитат нейните 
демократични норми;

6. наясно е с много от опасенията, изразени от ирландските граждани в контекста на 
референдума и е убеден, че тези опасения могат да се разгледат, без да се изменя 
договора;
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7. има сериозни очаквания, че през декември Европейският съвет ще постигне крайно 
споразумение, което ще отвори възможност за Ирландия да поднови процедурата по 
ратификация през пролетта на 2009 г.;

8. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Европейския 
съвет, на Съвета, на Комисията и на националните парламенти на държавите-членки 
на ЕС.
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