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Päätöslauselmaesitys Lissabonin sopimuksen ratifiointimenettelyjen 
jatkamisesta

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Lissabonin sopimuksen, jolla muutetaan Euroopan unionista tehtyä 
sopimusta ja Euroopan yhteisön perustamissopimusta ja joka allekirjoitettiin Lissabonissa 
13. joulukuuta 20071,

– ottaa huomioon 20. helmikuuta 2008 antamansa päätöslauselman Lissabonin 
sopimuksesta2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että parlamentaariset menettelyt Lissabonin sopimuksen hyväksymiseksi 
on saatettu päätökseen 24 jäsenvaltiossa,

B. ottaa huomioon, että Irlannin ei maassa 12. kesäkuuta 2008 pidetyn kansanäänestyksen 
jälkeen ole toistaiseksi mahdollista ratifioida Lissabonin sopimusta,

C. katsoo, että Euroopan unionin kansalaisten ja EU:n instituutioiden välille on syntynyt 
luottamuskriisi; on kuitenkin vakuuttunut siitä, että Lissabonin sopimus merkitsee 
ratkaisevaa askelta tämän luottamuskriisin voittamiseksi vahvistamalla Euroopan 
parlamentin ja kansallisten parlamenttien sekä EU:n kansalaisten (kansalaisaloite) roolia, 
samoin kuin EU:n kansalaisten yksilöllisiä ja sosiaalisia oikeuksia sekä toimintavalmiutta,

D. ottaa huomioon, että Lissabonin sopimukseen sisältyvät institutionaaliset uudistukset ovat 
erittäin tarpeellisia, jotta varmistetaan, että Euroopan unioni toimii moitteettomasti, 
tasapainoisesti ja täyden demokraattisen valvonnan alaisena,

E. ottaa huomioon, että vuoden 2009 merkittävien poliittisten tapahtumien vuoksi, erityisesti 
Euroopan parlamentin vaalien ja Euroopan uuden komission valinnan takia, tarvitaan 
selvyyttä siitä, mitä institutionaalisia määräyksiä sovelletaan, koska se vaikuttaa vasta 
valitun Euroopan parlamentin kokoonpanoon, uuden komission rakenteeseen ja 
nimittämiseen sekä EU-instituutioiden toiminnan sujuvuuteen,

F. katsoo, että Lissabonin sopimuksen voimaantulo ennen vuoden 2009 Euroopan 
parlamentin vaaleja mahdollistaisi sellaisten kiireellisten ja laajakantoisten tavoitteiden 
saavuttamisen kuin nopeampi ja tehokkaampi päätösten teko esimerkiksi seuraavilla 
aloilla: energiahuollon varmistaminen, terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden 
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torjuminen sekä kansalaisten Euroopan unionin politiikkaan osallistumisen lisääminen,

G. ottaa huomioon, että ehdokasvaltiot odottavat oikeutetusti, että Euroopan unionin 
toimielimiä uudistetaan pikaisesti, jotta se kykenee ottamaan uusia jäseniä,

H. ottaa huomioon, että viimeaikaisten kansainvälisten tapahtumien, kuten Venäjän ja 
Georgian välisen konfliktin, rahoituskriisin ja energian hintojen nousun vuoksi olisi 
toivottavaa, että Euroopan unioni voisi toimia koordinoidummin ja johdonmukaisemmin 
kuin Lissabonin sopimuksen pohjalta on mahdollista,

I. ottaa huomioon, että ratifiointiprosessin viivästymisestä aiheutuisi vakavia poliittisia 
riskejä, koska on olemassa vaara, että tapahtuu odottamattomia ja ennalta arvaamattomia 
asioita,

1. toistaa kannattavansa sopimusta ja katsoo, että se olisi ratifioitava mahdollisimman pian 
unionin jäsenvaltioissa;

2. vaatii toteuttamaan kaikki mahdolliset toimet sen varmistamiseksi, että Lissabonin 
sopimus voi tulla voimaan ennen vuonna 2009 pidettäviä Euroopan parlamentin vaaleja, 
koska jos sopimus ei tule voimaan, sillä on paljon vaikutuksia muun muassa 
perusoikeuskirjan täytäntöönpanoon, yhteispäätösmenettelyn lisäämisen myötä Euroopan 
parlamentin saamaan huomattavasti laajempaan toimivaltaan, määräenemmistöön 
pohjautuvaan päätöksentekoon ja kansallisten parlamenttien ennakkotarkastukseen, 
komission ja Euroopan parlamentin kokoonpanoon, EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
korkean edustajan nimittämiseen ja neuvoston puheenjohtajakauden pidentämiseen;

3. toteaa, että komission jäsenten lukumäärä on jäsenvaltioiden määrää alhaisempi, jos uusi 
komissio nimitetään Nizzan sopimuksen määräysten mukaisesti;

4. kehottaa Ruotsin ja Tšekin tasavallan toimivaltaisia viranomaisia saattamaan asianomaiset 
menettelyt päätökseen ennen kuluvan vuoden loppua;

5. arvostaa Irlannin hallituksen tekemää perusteellista tutkimusta kansanäänestyksen 
kielteisen tuloksen syistä ja kehottaa sitä tekemään lähiaikoina konkreettisen ehdotuksen 
niistä ehdoista, joilla ratifiointimenettelyä voitaisiin jatkaa Irlannissa maan demokraattisia 
sääntöjä noudattaen;

6. on tietoinen irlantilaisten kansanäänestyksen yhteydessä ilmaisemista monista epäilyistä ja 
on vakuuttunut siitä, että näihin epäilyihin voidaan vastata sopimusta muuttamatta;

7. uskoo, että joulukuussa kokoontuva Eurooppa-neuvosto pääsee asiasta lopulliseen 
sopimukseen, niin että Irlanti voi jatkaa ratifiointimenettelyä keväällä 2009;

8. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Eurooppa-neuvostolle, 
neuvostolle, komissiolle ja EU:n jäsenvaltioiden parlamenteille.
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