
CM\754920RO.doc PE416.302v01-00

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 










 2009

Comisia pentru afaceri constituţionale

24.11.2008

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Propunere de rezoluţie a Parlamentului European referitoare la continuarea 
procedurilor de ratificare a Tratatului de la Lisabona 
AFCO/6/68955

În anexă se află textul propunerii de rezoluţie adoptate în cadrul reuniunii Comisiei pentru 
afaceri constituţionale din 17 noiembrie 2008.

Adlib Express Watermark



PE416.302v01-00 2/3 CM\754920RO.doc

RO

Propunere de rezoluţie a Parlamentului European referitoare la continuarea 
procedurilor de ratificare a Tratatului de la Lisabona

Parlamentul European,

– având în vedere Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea 
Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 
decembrie 20071,

– având în vedere Rezoluţia sa din 20 februarie 2008 privind Tratatul de la Lisabona2,

– având în vedere articolul 103 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât procedurile parlamentare pentru ratificarea Tratatului de la Lisabona s-au încheiat 
în 24 de state membre;

B. întrucât, în urma referendumului care a avut loc la 12 iunie 2008 în Irlanda, acest stat nu 
este, în prezent, în măsură să ratifice Tratatul de la Lisabona,

C. întrucât între cetăţenii Uniunii Europene şi instituţiile acesteia a apărut o criză de 
încredere; având totuşi convingerea că Tratatul de la Lisabona reprezintă un pas decisiv 
către depăşirea acestei crize de încredere, prin consolidarea rolului Parlamentului 
European şi al parlamentelor naţionale, precum şi al cetăţenilor europeni (iniţiativa 
cetăţenilor), şi prin consolidarea drepturilor individuale şi sociale ale cetăţenilor europeni 
şi a capacităţii de a acţiona;

D. întrucât reformele instituţionale din Tratatul de la Lisabona se impun de urgenţă pentru a 
garanta că Uniunea Europeană funcţionează armonios şi în mod echilibrat şi că există un 
control democratic deplin;

E. întrucât, date fiind evenimentele politice importante din 2009, în special alegerile 
europene şi numirea unei noi Comisii Europene, este nevoie de claritate în ceea ce 
priveşte dispoziţiile instituţionale care urmează să fie aplicate, toate acestea influenţând 
componenţa Parlamentului European nou ales, structura şi investitura noii Comisii şi 
funcţionarea armonioasă a instituţiilor UE;

F. întrucât intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona înainte de alegerile europene din 
2009 va face posibil un progres rapid şi substanţial în direcţia accelerării şi ridicării 
gradului de eficacitate a procesului decizional, de exemplu în domeniul securităţii 
energetice, al combaterii terorismului şi crimei organizate, precum şi al implicării sporite 
a cetăţenilor în politica europeană;

                                               
1 JO C 306, 17.12.2007, p. 1.
2 Texte adoptate, P6_TA(2008)0055.
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G. întrucât ţările candidate la aderare la Uniunea Europeană manifestă un interes legitim în 
ceea ce priveşte reformarea rapidă a instituţiilor acesteia, care i-ar permite să procedeze la 
alte extinderi,

H. întrucât, în contextul anumitor evoluţii internaţionale recente, cum ar fi conflictul dintre 
Rusia şi Georgia, criza financiară şi creşterea preţului la energie, se impune cu claritate 
necesitatea ca Uniunea Europeană să joace un rol mult mai coordonat şi coerent, aşa cum 
ar putea-o face în cadrul oferit de Tratatul de la Lisabona;

I. întrucât o nouă amânare a procesului de ratificare ar atrage după sine grave riscuri 
politice, ce derivă din pericolul constituit de anumite evoluţii neaşteptate şi imprevizibile,

1. îşi exprimă din nou şi îşi confirmă sprijinul în ceea ce priveşte tratatul şi necesitatea 
ratificării sale în cel mai scurt timp în statele membre ale Uniunii;

2. insistă în sensul depunerii tuturor eforturilor cu putinţă pentru a asigura intrarea în vigoare 
a Tratatului de la Lisabona înainte de alegerile europene din 2009, deoarece neintrarea în 
vigoare a tratatului ar avea o serie de consecinţe în ceea ce priveşte, inter alia, aplicarea 
Cartei drepturilor fundamentale, competenţele considerabil sporite ale Parlamentului 
European prin extinderea codeciziei, majoritate calificată în cadrul procesului decizional 
şi controlul exercitat în prealabil de parlamentele naţionale, componenţa Comisiei şi a 
Parlamentului European, numirea unui Înalt reprezentant al Uniunii pentru afacerile 
externe şi politica de securitate, preşedinţia pe termen mai lung a Consiliului;

3. remarcă faptul că, dacă noua Comisie este numită în conformitate cu Tratatul de la Nisa, 
numărul Comisarilor va fi mai mic decât acela al statelor membre;

4. invită autorităţile responsabile din Suedia şi Republica Cehă să finalizeze procedurile 
pertinente de ratificare înainte de sfârşitul acestui an;

5. apreciază analiza aprofundată a guvernului irlandez asupra cauzelor rezultatului negativ al 
referendumului şi îl invită să prezinte, în viitorul apropiat, o propunere concretă de 
instituire a condiţiilor care ar putea permite reluarea procedurii de ratificare în Irlanda, cu 
respectarea normelor sale democratice;

6. are cunoştinţă de multe dintre îngrijorările exprimate de cetăţenii irlandezi în contextul 
referendumului şi este convins că acestea pot fi soluţionate fără modificarea tratatului;

7. se aşteaptă, cu încredere, ca în decembrie Consiliul European să ajungă la un acord final, 
care să deschidă calea pentru ca Irlanda să reia procedura de ratificare în primăvara lui 
2009;

8. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului European, 
Consiliului, Comisiei şi Parlamentelor naţionale ale statelor membre ale UE.
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