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Predlog resolucije o nadaljevanju postopka ratifikacije lizbonske pogodbe

Evropski parlament,

– ob upoštevanju lizbonske pogodbe, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o 
ustanovitvi Evropske skupnosti, podpisane 13. decembra 2007 v Lizboni1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. februarja 2008 o lizbonski pogodbi2,

– ob upoštevanju člena 103(2) svojega poslovnika,

A. ker so se parlamentarni postopki za odobritev lizbonske pogodbe zaključili v 24 državah 
članicah,

B. ker po referendumu 12. junija 2008 na Irskem ta država članica zdaj ne more ratificirati 
lizbonske pogodbe,

C. ker je med državljani Evropske unije in njenimi institucijami prišlo do krize zaupanja; ker 
je vseeno prepričan, da lizbonska pogodba predstavlja odločilni korak v smeri preseganja 
te krize zaupanja s krepitvijo vloge Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov, 
pa tudi evropskih državljanov (državljanska pobuda), s krepitvijo pravic posameznikov in 
socialnih pravic evropskih državljanov ter s krepitvijo zmogljivosti za ukrepanje,

D. ker so institucionalne reforme iz Lizbonske pogodbe nujno potrebne za zagotovitev 
nemotenega in uravnoteženega delovanja Evropske unije s popolnim demokratičnim 
nadzorom,

E. ker so zaradi pomembnih političnih dogodkov leta 2009, zlasti evropskih volitev in 
oblikovanja nove Evropske komisije, potrebne jasne institucionalne določbe, ki se bodo 
uporabile, saj bo to imelo posledice za sestavo novoizvoljenega Evropskega parlamenta, 
strukturo in potrditev nove Komisije ter za nemoteno delovanje institucij EU,

F. ker bo začetek veljavnosti lizbonske pogodbe pred evropskimi volitvami leta 2009 
omogočil hitro in znatno napredovanje, kot je hitrejše in učinkovitejše sprejemanje 
odločitev, na primer na področjih zanesljive oskrbe z energijo, boja proti terorizmu in 
organiziranemu kriminalu, pa tudi večjo participacijo državljanov v Evropski politiki,

G. ker je v legitimnem interesu držav kandidatk za pristop k Evropski uniji, da pričakujejo 
hitre reforme institucij Unije, da bo ta sposobna za nadaljnje širitve,

H. ker so nedavni mednarodni dogodki, kot je konflikt med Rusijo in Gruzijo, finančna kriza 
in rast cen energije, pokazali na to, da je jasna potreba po bolj usklajenem in enotnem 
nastopu Evropske unije, kar bi ji omogočal okvir, ki ga zagotavlja lizbonska pogodba,

                                               
1 UL C 306. 17.12.2007, str. 1.
2 Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0055.
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I. ker bi nadaljnje zamude pri postopku ratifikacije pomenile resno politično tveganje zaradi 
nevarnosti nepričakovanega ali nepredvidljivega razvoja dogodkov,

1. ponavlja in potrjuje podporo lizbonski pogodbi ter potrebi po njeni čimprejšnji ratifikaciji
v državah članicah Unije;

2. vztraja, da je treba vložiti vse mogoče napore v to, da bi lizbonska pogodba lahko začela 
veljati pred evropskimi volitvami leta 2009, saj bo v primeru, da pogodba ne bo začela 
veljati, to pustilo vrsto posledic, med drugim, kar zadeva uporabo listine o temeljnih 
pravicah, zelo povečane pristojnosti Parlamenta z razširitvijo odločanja s postopkom 
soodločanja, s kvalificirano večino in predhodnim nadzorom nacionalnih parlamentov in 
kar zadeva sestavo Komisije in Evropskega parlamenta, imenovanje visokega 
predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter stalno predsedstvo 
Evropskega sveta;

3. ugotavlja, da bo število komisarjev manjše od števila držav članic, če bo nova Komisija 
imenovana v skladu z določbami pogodbe iz Nice;

4. poziva pristojne organe na Švedskem in v Češki republiki, naj postopke v zvezi z 
ratifikacijo zaključijo še pred koncem tega leta;

5. ceni, da je irska vlada pripravila poglobljeno analizo o vzrokih za negativni izid 
referenduma, in jo poziva, naj v bližnji prihodnosti pripravi konkretne predloge, s katerimi 
bo ustvarila pogoje, ki bodo omogočali obnovitev ratifikacijskega postopka na Irskem, ob 
spoštovanju tamkajšnjih demokratičnih pravil;

6. je seznanjen s številnimi pomisleki, ki so jih irski državljani izrazili ob referendumu, a je 
prepričan, da se je nanje možno odzvati brez spremembe pogodbe;

7. resnično pričakuje, da bo Evropski svet decembra dosegel končni sporazum, ki bo Irski 
omogočil, da spomladi 2009 obnovi ratifikacijski postopek;

8. 7. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Evropskemu svetu, Svetu, 
Komisiji in nacionalnim parlamentom držav članic EU.


