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Állásfoglalásra irányuló indítvány a Lisszaboni Szerződés ratifikációs 
folyamatának folytatásáról

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó 
szerződés módosításáról szóló, 2007. december 13-án Lisszabonban aláírt Lisszaboni 
Szerződésre1,

– tekintettel a Lisszaboni Szerződésről szóló 2008. február 20-i állásfoglalására,

– tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel a Lisszaboni Szerződés jóváhagyására irányuló parlamenti eljárások 24 tagállamban
már lezárultak,

B. mivel a 2008. június 12-i népszavazást követően Írország nincs abban a helyzetben, hogy 
ratifikálhassa a Lisszaboni Szerződést,

C. mivel az Európai Unió intézményei és polgárai között bizalmi válság alakult ki; 
ugyanakkor meggyőződése, hogy a Lisszaboni Szerződés az Európai Parlament és a 
nemzeti parlamentek, valamint az európai polgárok (állampolgári kezdeményezés) 
szerepének megerősítésével olyan meghatározó előrelépést jelent a bizalmi válság 
megoldásában, amely megerősíti az európai polgárok egyéni és társadalmi jogait és az 
Unió cselekvőképességét,

D. mivel az Európai Unió zökkenőmentes és kiegyensúlyozott, teljes körű demokratikus 
ellenőrzés alatt történő működésének biztosításához sürgős szükség van a Lisszaboni 
Szerződésben megfogalmazott intézményi reform végrehajtására,

E. mivel a 2009-ben bekövetkező fontos politikai eseményekkel, nevezetesen az európai 
parlamenti választásokkal és az új Európai Bizottság felállításával kapcsolatban tisztázni 
kell az alkalmazandó intézményi előírásokat, mivel azok befolyásolják majd az újonnan 
megválasztott Európai Parlament összetételét, az új Bizottság szerkezetét és kinevezését, 
valamint az EU-intézmények zökkenőmentes működését,

F. mivel a Lisszaboni Szerződésnek a 2009. évi európai parlamenti választások előtt történő 
ratifikálása gyors és fontos előrelépést tenne lehetővé, többek között a gyorsabb és 
hatékonyabb döntéshozatal terén, például az energiabiztonság, a terrorizmus és a 
szervezett bűnözés elleni küzdelem, valamint az európai politikákban való állampolgári 
részvétel növelése terén,

G. mivel az Európai Unióhoz csatlakozni szándékozó tagjelölt országoknak jogos érdeke az 
intézmények gyors reformja, amely alkalmassá teszi őket a további bővítésekre,

                                               
1 HL C 306., 2007.12.17., 1.o.
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H. mivel a közelmúlt fejleményei, mint például az Oroszország és Grúzia közötti konfliktus, 
a pénzügyi válság és az energiaárak növekedése nyilvánvalóvá teszik, hogy az Európai 
Uniónak összehangoltabb és koherensebb szerepet kell játszania, amit a Lisszaboni 
Szerződés keretei lehetővé tennének,

I. mivel a ratifikációs folyamat további késedelme súlyos politikai kockázatot jelentene a 
váratlan és kiszámíthatatlan fejlemények tekintetében,

1. megismétli és megerősíti a Lisszaboni Szerződés iránti elkötelezettségét, és annak 
szükségességét, hogy az EU-tagállamok mielőbb ratifikálják azt,

2. ragaszkodik hozzá, hogy minden lehetséges erőfeszítést tegyenek meg annak érdekében, 
hogy a Lisszaboni Szerződés a 2009. évi európai parlamenti választások előtt érvénybe 
léphessen, mivel ennek hiánya egy sor következménnyel járna többek között az Alapjogi 
Charta alkalmazásával, az Európai Parlamentnek az együttdöntés kiterjesztésével 
nagymértékben megnövelt hatáskörével, a minősített többséggel történő 
határozathozatallal és a nemzeti parlamentek általi előzetes ellenőrzéssel, a Bizottság és az 
Európai Parlament összetételével, az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének 
kinevezésével, valamint  az Európai Parlament elnökségi idejének meghosszabbításával 
kapcsolatban,

3. megjegyzi, hogy a biztosok száma kevesebb lesz a tagállamok számánál, amennyiben az 
új Bizottságot a Nizzai Szerződés rendelkezéseinek megfelelően nevezik ki;

4. felszólítja a svéd és cseh illetékes hatóságokat, hogy az idei év végéig zárják le 
eljárásaikat;

5. értékeli az ír kormány részletes elemzését, amelyben feltárják a népszavazás negatív 
kimenetelének okait, és felkéri, hogy dolgozzon ki a közeljövőben egy olyan konkrét 
javaslatot, amelyben rögzítik azokat a feltételeket, amelyek mellett – demokratikus 
törvényeinek tiszteletben tartásával – folytatni lehet a ratifikációs eljárást Írországban,

6. tisztában van az ír állampolgároknak a népszavazás során kinyilvánított aggodalmaival, és 
úgy véli, hogy ezeket a szerződés módosítása nélkül is orvosolni lehet,

7. erősen reméli, hogy a decemberi Európai Tanács végleges megállapodásra jut és Írország 
számára megnyitja az utat a ratifikációs folyamat 2009 tavaszán történő lezárása felé,

8. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, 
a Bizottságnak, valamint az EU-tagállamok nemzeti parlamentjeinek.


