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Eiropas Parlamenta rezolūcijas priekšlikums par Lisabonas līguma ratifikācijas 
procedūru norisi

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā 2007. gada 13. decembrī parakstīto Lisabonas līgumu, ar ko groza Līgumu par 
Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu1,

– ņemot vērā Parlamenta 2008. gada 20. februāra rezolūciju par Lisabonas līgumu2,

– ņemot vērā Reglamenta 103. panta 2. punktu,

A. tā kā 24 dalībvalstīs ir pabeigtas Lisabonas līguma ratifikācijas parlamenta procedūras;

B. tā kā pēc Īrijas 2008. gada 12. jūnija referenduma šī dalībvalsts patlaban nevar ratificēt 
Lisabonas līgumu;

C. tā kā ir radusies Eiropas Savienības pilsoņu un tās iestāžu savstarpējās uzticēšanās krīze; 
tomēr pauž pārliecību, ka Lisabonas līgums ir svarīgs solis šīs uzticības krīzes 
pārvarēšanai, jo tas sekmē Eiropas Parlamenta un dalībvalstu parlamentu, kā arī Eiropas 
pilsoņu (pilsoņu iniciatīva) lomu, stiprina Eiropas pilsoņu individuālās un sociālās 
tiesības, kā arī veicina pilsoņu rīcības spēju;

D. tā kā Lisabonas līgumā paredzētās institucionālās reformas ir steidzami nepieciešamas, lai 
Eiropas Savienība varētu veiksmīgi un līdzsvaroti darboties un tiktu nodrošināta pilnīga 
demokrātiskā kontrole;

E. tā kā 2009. gadā gaidāmi svarīgi politiski notikumi, tostarp Eiropas Parlamenta vēlēšanas 
un jaunas Eiropas Komisijas izveide, un tāpēc ir nepieciešama skaidrība par 
institucionālajiem noteikumiem, kādi būs jāpiemēro, jo tas ietekmēs jaunievēlētā Eiropas 
Parlamenta sastāvu, jaunizveidotās Komisijas struktūru un pilnvaru apstiprināšanu, kā arī 
ES iestāžu līdzsvarotu darbību;

F. tā kā Lisabonas līguma stāšanās spēkā pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2009. gadā 
ļaus veikt ātrus un būtiskus uzlabojumus, piemēram, īstenot ātrāku un efektīvāku lēmumu 
pieņemšanu tādās jomās kā energoapgādes drošība, terorisma un organizētās noziedzības 
apkarošana, kā arī lielāka pilsoņu līdzdalība Eiropas politikā;

G. tā kā valstis, kas ir Eiropas Savienības kandidātvalstis, ir pamatoti ieinteresētas ātrā ES 
iestāžu reformā, lai būtu iespējams īstenot turpmāku paplašināšanos,

H. tā kā nesenie starptautiskie notikumi, piemēram, Krievijas un Gruzijas konflikts, finanšu 
krīze un enerģijas cenu pieaugums, liecina, ka Eiropas Savienībai jādarbojas saskaņotāk 
un mērķtiecīgāk, nekā būtu iespējams saskaņā ar Lisabonas līgumā paredzēto;

                                               
1 OV C 306, 17.12.2007., 1. lpp.
2 Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0055.



CM\754920LV.doc 3/3 PE416.302v01-00

LV

I. tā kā turpmāka ratifikācijas procesa atlikšana radītu nopietnu politisku risku, jo tas varētu 
izraisīt negaidītu un neparedzamu notikumu attīstību,

1. atkārtoti apliecina un apstiprina atbalstu Lisabonas līgumam un uzsver nepieciešamību 
panākt tā iespējami drīzu ratifikāciju Eiropas Savienības dalībvalstīs;

2. uzstāj, ka ir jāveic visi iespējamie pasākumi, lai nodrošinātu Lisabonas līguma stāšanos 
spēkā pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2009. gadā, jo Līguma nestāšanās spēkā 
ietekmēs, cita starpā, Pamattiesību hartas piemērošanu, ievērojami palielinātās Eiropas 
Parlamenta pilnvaras, paplašinot koplēmuma procedūru un lēmumu pieņemšanu ar 
kvalificētu balsu vairākumu paplašināšanu, kā arī veicot tiesību aktu iepriekšēju pārbaudi 
dalībvalstu parlamentos, Komisijas un Eiropas Parlamenta sastāvu, ES Augstā pārstāvja 
kopējās ārpolitikas un drošības politikas jomā iecelšanu un Eiropadomes prezidentūras 
pagarināto pilnvaru laiku;

3. norāda, ka komisāru skaits būs mazāks nekā dalībvalstu skaits, ja jauno Komisijas sastāvu 
veidos saskaņā ar Nicas līguma noteikumiem;

4. aicina Zviedrijas un Čehijas atbildīgās iestādes pabeigt attiecīgās ratifikācijas procedūras 
līdz šā gada beigām;

5. atzinīgi vērtē Īrijas valdības veikto padziļināto analīzi par referenduma negatīvā iznākuma 
iemesliem un aicina to tuvākajā laikā nākt klajā ar konkrētu priekšlikumu, paredzot 
nosacījumus, saskaņā ar kuriem varētu atsākt ratifikācijas procedūru Īrijā, ievērojot tās 
demokrātijas noteikumus;

6. ir informēts par Īrijas iedzīvotāju paustajām bažām saistībā ar referendumu un ir 
pārliecināts, ka minēto bažu iemeslus var novērst, negrozot Līgumu;

7. sagaida, ka Eiropadome decembrī panāks galīgo vienošanos, kas ļaus Īrijai atsākt 
ratifikācijas procedūru 2009. gada pavasarī;

8. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Eiropadomei, Padomei, Komisijai un ES 
dalībvalstu parlamentiem.


