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Resolutie van het Europees Parlement over de ratificatieprocedures voor het 
Verdrag van Lissabon

Het Europees Parlement,

– gezien het Verdrag van Lissabon, dat een verbetering van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap betekent en op 
13 december 2007 in Lissabon ondertekend is1,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 20 februari 2008 over het Verdrag van Lissabon2,

– gelet op artikel 103, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat de parlementaire procedures voor de goedkeuring van het Verdrag van 
Lissabon in 24 van de lidstaten voltooid zijn,

B. overwegende dat Ierland na het referendum dat er op 12 juni 2008 plaatsgevonden heeft, het 
Verdrag van Lissabon momenteel niet kan ratificeren,

C. overwegende dat er tussen de burgers van de Europese Unie en haar instellingen een 
vertrouwenscrisis ontstaan is, maar in de overtuiging dat het Verdrag van Lissabon een 
beslissende stap vertegenwoordigt om de crisis te boven te komen, door uitbreiding van de 
functie van het Europees en de nationale parlementen, de rechten van de Europese burgers 
(burgerinitiatief), hun individuele en sociale rechten, en ruimere mogelijkheden voor 
beleidsvoering,

D. overwegende dat de institutionele hervormingen van het Verdrag van Lissabon dringend 
nodig zijn om de Europese Unie vlot en evenwichtig te laten functioneren, onder volledig 
democratisch toezicht,

E. overwegende dat een aantal politieke gebeurtenissen in 2009, meer in het bijzonder de 
Europese verkiezingen en de samenstelling van een nieuwe Europese Commissie, 
duidelijkheid over de institutionele regels vergen die van toepassing zijn, omdat ze gevolgen 
voor de samenstelling van het nieuw verkozen Europees Parlement hebben, de structuur en 
aanstelling van de nieuwe Commissie, en de goede werking van de instellingen van de 
Europese Unie,

F. overwegende dat het van kracht worden van het Verdrag van Lissabon vóór de Europese 
verkiezingen van 2009 snelle en omvangrijke verwezenlijkingen mogelijk maakt, zoals 
vlugger en doelmatiger besluitvorming, bijvoorbeeld voor veiliger energievoorziening, strijd 
tegen terreur en georganiseerde misdaad, en ruimere zeggenschap van de burger in de 
Europese beleidsvoering,

G. overwegende dat de landen die zich kandidaat voor toetreding tot de Europese Unie gesteld 
hebben, met recht naar een spoedige hervorming van haar instellingen uitkijken zodat er 
verdere uitbreidingen mogelijk worden,

H. overwegende dat een aantal recente internationale ontwikkelingen, zoals het conflict tussen 
Rusland en Georgië, de financiële crisis en de stijgende energieprijzen duidelijk maken dat 

                                               
1 PB C 306 van 17.12.2007, blz.1.
2 Aangenomen teksten, P6_TA (2008)0055.
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de Europese Unie veel gecoördineerder en samenhangender moet optreden, hetgeen mogelijk 
wordt met het kader dat het Verdrag van Lissabon biedt,

I. overwegende dat verder uitstel in de ratificatieprocedure ernstige politieke risico's met zich 
mee zou brengen, door het gevaar van onverwachte of onvoorspelbare ontwikkelingen,

1. herhaalt en bevestigt dat het het Verdrag van Lissabon onderschrijft en van mening is dat de 
lidstaten van de Europese Unie het zo spoedig mogelijk moeten ratificeren;

2. dringt erop aan om al het mogelijke te doen om te zorgen dat het Verdrag van Lissabon vóór 
de Europese verkiezingen van 2009 van kracht kan worden, want de omstandigheid dat het 
Verdrag niet in werking treedt, brengt een aantal gevolgen met zich mee, o.a. voor de 
toepassing van het Handvest van de grondrechten, de sterke uitbreiding van de bevoegdheden 
van het Europees Parlement door ruimere toepassing van de medebeslissingsprocedure en 
besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid, en het voorafgaand toezicht van de 
nationale parlementen, de samenstelling van de Commissie, de benoeming van de hoge 
vertegenwoordiger van de Europese Unie voor het buitenlands en veiligheidsbeleid, het 
langduriger voorzitterschap van de Europese Raad;

3. wijst erop dat er minder Europese commissarissen dan lidstaten zijn als de nieuwe 
Commissie volgens het Verdrag van Nice aangesteld wordt;

4. vraagt de overheden van Zweden en de Tsjechische Republiek om de ratificatieprocedures 
vóór het einde van dit jaar af te werken;

5. waardeert de diepgravende analyse van de oorzaken van de negatieve uitslag van het 
referendum door de Ierse regering en vraagt haar om in de naaste toekomst een concreet 
voorstel neer te leggen dat aangeeft op welke voorwaarden de ratificatieprocedure in Ierland 
met inachtneming van zijn democratische regels hervat kan worden;

6. is met een groot aantal van de bekommernissen vertrouwd die door Ierse burgers naar 
aanleiding van het referendum naar voren gebracht zijn, en ervan overtuigd dat het mogelijk 
is om er zonder wijziging van het Verdrag aan tegemoet te komen; 

7. rekent er ten stelligste op dat de Europese Raad in december uiteindelijk een vergelijk vindt 
dat voor Ierland de weg vrijmaakt om in het voorjaar van 2009 de ratificatieprocedure te 
hervatten;

8. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Europese Raad, de Raad, de 
Commissie en de nationale parlementen van de lidstaten van de Europese Unie.
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