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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o lizbonski pogodbi
(2007/0000(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju pogodbe, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi 
Evropske skupnosti (lizbonska pogodba),

– ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, 
kakor sta bili spremenjeni z Enotnim evropskim aktom ter maastrichtsko pogodbo, 
amsterdamsko pogodbo in pogodbo iz Nice,

– ob upoštevanju Listine o temeljnih pravicah1,

– ob upoštevanju laekenske deklaracije z dne 15. decembra 2001 o prihodnosti Unije2,

– ob upoštevanju pogodbe o ustavi za Evropo, podpisane v Rimu 29. oktobra 2004,

– ob upoštevanju svojih resolucij z dne 7. junija 2007 o načrtu za postopek sprejemanja 
ustave Unije3 in z dne 11. julija 2007 o sklicu medvladne konference4, 

– ob upoštevanju člena 45 svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve in mnenj Odbora za zunanje zadeve, 
Odbora za proračunski nadzor, Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane, Odbora 
za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenje Odbora za državljanske svoboščine, 
pravosodje in notranje zadeve (A6-0000/2007),

A. ker je bil razvoj Evropske unije v zadnjih 50 letih temelj za vzpostavitev območja miru in 
stabilnosti na celini, ki jo je opustošila vojna, krepitev demokracije, svobode in 
državljanskih pravic, spodbujanje blaginje in dobrega počutja prek vzpostavitve 
največjega svetovnega enotnega trga s skupnimi pravili o socialnih standardih, varstvu 
potrošnikov, pravični konkurenci ter z ekonomsko in monetarno unijo, za omogočanje 
državam članicam, da delajo skupaj ter rešujejo vprašanja, ki presegajo državne meje, med 
drugim tudi okoljska vprašanja, ter za zagotavljanje večje vloge Evrope v svetovnih 
zadevah,

B. ker je bilo ugotovljeno, da je treba institucije Unije reformirati in okrepiti, s čimer bi se 
njeni dosežki utrdili in bi se izboljšala zmožnost Unije s 27 ali več članicami, da 
učinkovito deluje in se spopada s skupnimi novimi izzivi ter ima večjo demokratično 
odgovornost,

                                               
1 Listina Evropske unije o temeljnih pravicah z dne 7. decembra 2000, razglašena 12. decembra 2007 v 
Strasbourgu.
2 Evropski svet v Laeknu, laekenska deklaracija o prihodnosti Evropske unije, SN 273/01, 15. 12 .2001.
3 Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0234 (poročilo Barón Crespo/Brok).
4 Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0328 (poročilo Leinen).
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C. ker je ta potreba povzročila zaporedne reforme, ki so od podpisa maastrichtske pogodbe –
ki je pomenila spremembo pri evropskem združevanju z vzpostavitvijo ekonomske in 
monetarne unije ter s prehodom s pretežno ekonomske na politično unijo – poskušale 
vzpostaviti institucionalno strukturo Unije ter so vodile do podpisa laekenske deklaracije, 
ki je prav tako omogočila drugačen proces reforme, ki temelji na postopku konvencije in 
ne več izključno na medvladnih konferencah,

D. ker je prejšnje prizadevanje za reformo Unije s tem, da bi pogodbe nadomestili z ustavo, 
odobravala velika večina izvoljenih predstavnikov evropskih državljanov v Evropskem 
parlamentu1 in sta ustavo ratificirali dve tretjini držav članic, vendar sta jo zavrnili dve 
državi (Francija in Nizozemska), in ker je bil po obdobju za razmislek, v katerem je 
postalo jasno, da ne bo mogoče doseči potrebnega soglasja vseh držav članic, ta pristop 
opuščen, namesto tega pa se je uporabil pristop spremembe veljavnih pogodb,

E. ker je pogodbo o ustavi za Evropo pripravila konvencija, sestavljena iz dveh 
predstavnikov vsakega nacionalnega parlamenta, 16 poslancev Evropskega parlamenta , 
dveh predstavnikov Evropske komisije in predstavnika iz vsake nacionalnih vlade, ki je 
pripravila osnutek za javno razpravo, s čimer je bil dosežen konsenz, ki bistveno ni bil 
spremenjen do medvladne konference leta 2004, medtem ko sledeča lizbonska pogodba, 
ki ne upošteva nekaterih značilnosti ustave, izhaja iz tradicionalnih medvladnih delovnih 
metod za zaprtimi vrati;

F. ker sta spremenjena metoda in postopek, kljub ohranitvi številnih praktičnih 
prilagoditev načrtovane institucionalne strukture Unije v novi obliki, pomenila manjše 
cilje in opustitev več značilnosti ustave, preložitev začetka veljavnosti nekaterih njenih 
novih mehanizmov in vključitev posebnih ukrepov, ki so značilni za različne države 
članice, v pogodbe,

G. ker kljub temu soglasje vseh nacionalnih vlad Unije v zvezi s pogodbo kaže, da se vse 
izvoljene vlade držav članic strinjajo, da je ta kompromis osnova njihovega prihodnjega 
skupnega dela, vsaka država članica pa bo morala pokazati največjo politično zavezanost, 
da bo pogodba ratificirana do 1. januarja 2009,

H. ker je zaželeno, da nova pogodba začne veljati veliko pred volitvami v Evropski 
parlament leta 2009, kar bi državljanom omogočilo, da sprejemajo politične odločitve na 
podlagi celovitega poznavanja novega institucionalnega okvira Unije,

Pozitiven korak za prihodnost Unije 

1. ugotavlja, da lizbonska pogodba na splošno prispeva k znatnemu izboljšanju obstoječih 
pogodb, kar bo Uniji prineslo večjo demokratično odgovornost (s krepitvijo vlog 
Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov), okrepilo pravice evropskih 
državljanov v razmerju do Unije in izboljšalo učinkovitost delovanja institucij Unije;

                                               
1 S 500 glasovi za, 137 proti in 40 vzdržanimi glasovi (resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. januarja 2005 
o Pogodbi o Ustavi za Evropo – poročilo Corbett/Méndez de Vigo) UL C 247 E, 6.10.2005, str. 88).
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Večja demokratična odgovornost

2. pozdravlja dejstvo, da se bo demokratična odgovornost povečala, kar bo omogočilo 
državljanom, da imajo večji nadzor nad dejavnostmi Unije, zlasti zaradi naslednjih 
izboljšav:

(a) sprejetje celotne zakonodaje Evropske unije bo potekalo v skladu z določeno stopnjo 
parlamentarnega nadzora, ki ne obstaja v nobeni drugi nadnacionalni ali mednarodni 
strukturi:

– z nekaterimi izjemami bo celotna evropska zakonodaja predmet dvojne potrditve s 
strani Sveta (sestavljenega iz državnih ministrov, ki so odgovorni nacionalnim 
parlamentom) in Evropskega parlamenta (sestavljenega iz neposredno izvoljenih 
poslancev) pod enakimi pogoji;

– pregled celotne zakonodaje Unije v nacionalnih parlamentih pred njenim 
sprejetjem se bo okrepil, saj bodo parlamenti vse evropske zakonodajne predloge 
prejemali pravočasno, da bodo o njih razpravljali s svojimi ministri, in preden bo 
Svet sprejel stališče, dobili pa bodo tudi pravico, da predlogu ugovarjajo, če bodo 
menili, da ta ne spoštuje načela subsidiarnosti;

(b) predsednik Komisije bo izvoljen v Evropskem parlamentu na predlog Evropskega 
sveta, ki bo pri tem upošteval volitve v Evropski parlament;

(c) visoki predstavnik bo odgovoren Evropskemu svetu in predsedniku Komisije (čigar 
soglasje je potrebno za njegovo imenovanje), kot član Komisije pa bo odgovoren tudi 
Evropskemu parlamentu;

(d) glede na nov proračunski postopek bosta morala Svet in Evropski parlament odobriti 
vse izdatke Unije, kar pomeni, da bodo praktično vsi izdatki Unije v celoti pod 
demokratičnim nadzorom;

(e) demokratični nadzor nad izvajanjem zakonodajnih pristojnosti, prenesenih na 
Komisijo, se bo okrepil z novim sistemom nadzora s strani Evropskega parlamenta in 
Sveta, ki bo tema organoma omogočil, da prekličeta odločitve Komisije o preneseni 
zakonodaji, s katerimi se ne strinjata, in jima dal pravico odvzeti prenesene 
pristojnosti;

(f) seje Sveta, na katerih se bo obravnavala in sprejemala evropska zakonodaja, bodo 
odprte za javnost, kar bo omogočilo državljanom, da vidijo, kako njihove vlade 
delujejo v Svetu;

(g) agencije, predvsem Europol, bodo predmet večjega parlamentarnega nadzora;

(h) vloga Odbora regij je okrepljena;

(i) postopek revizije pogodb bo v prihodnje bolj odprt in demokratičen, saj bo tudi 
Evropski parlament lahko predložil predloge sprememb, vsako predlagano 
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spremembo pa bo morala pregledati konvencija, v kateri bodo predstavniki 
nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta, razen če bo Parlament soglašal, 
da to ni potrebno;

Več pravic in jasnosti za državljane

3. pozdravlja dejstvo, da se bodo pravice državljanov okrepile zaradi naslednjih izboljšav:

(a) priznanje zavezujoče narave listine temeljnih pravic EU pomeni, da bodo morale biti 
vse določbe prava EU in vsi ukrepi, ki jih bodo sprejele institucije EU ali ki bodo 
temeljili na pravu EU, v skladu s temi standardi;

(b) Unija bo podpisala Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, kar pomeni, da bo 
zanjo veljal enak zunanji nadzor v zvezi s spoštovanjem državljanskih pravic kot za 
njene države članice;

(c) nove določbe bodo olajšale sodelovanje državljanov, predstavniških združenj in 
civilne družbe v razpravah Unije; spodbujal se bo dialog s socialnimi partnerji, 
verskimi skupnostmi in laičnimi organizacijami;

(d) uvedba pobude evropskih državljanov bo državljanom omogočila, da podajo 
predloge v zvezi z zadevami, za katere menijo, da je potreben pravni predpis Unije 
za izvajanje pogodb;

(e) posamezniki bodo imeli večji dostop do sodnega varstva v povezavi s pravom 
Evropske unije;

4. pozdravlja dejstvo, da pogodba na jasnejši in preglednejši način določa vrednote, ki so 
skupne vsem državam članicam in na katerih Unija temelji, cilje Unije ter načela, ki 
urejajo njene dejavnosti in odnose z državami članicami:

(a) vzpostavi se jasna opredelitev pristojnosti Unije v razmerju do držav članic v skladu 
z načelom, da vse pristojnosti, ki s pogodbo niso dodeljene Uniji, ostanejo v 
pristojnosti držav članic;

(b) večja osredotočenost na politike, ki bodo vidno koristile državljanom: sprejete so 
nove določbe za splošno uporabo v zvezi z spodbujanjem visoke ravni zaposlenosti, 
jamstvom ustrezne socialne varnosti, bojem proti družbeni izključenosti, visoko 
ravnjo izobrazbe, usposabljanja in zdravja, odpravo vseh oblik diskriminacije in 
spodbujanjem enakopravnosti med moškimi in ženskami; nove določbe spodbujajo 
trajnostni razvoj in zaščito okolja, vključno z bojem proti podnebnim spremembam 
in spoštovanjem storitev v splošnem interesu; ekonomska, socialna in ozemeljska 
kohezija je ponovno potrjena kot cilj Unije;

(c) nejasnosti v zvezi z „Evropsko skupnostjo“ in „Evropsko unijo“ se bodo končale, saj 
bo Evropska unija postala ena sama pravna oseba in struktura;

(d) solidarnostna klavzula med državami članicami državljanom zagotavlja prejem 
pomoči iz vseh delov Unije v primeru terorističnih napadov, naravnih nesreč ali 
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nesreč, ki jih povzroči človek;

(e) potrjuje specifičnost institucionalne organiziranosti Unije, ki ji države članice 
zaupajo nekatere od svojih pristojnosti, za katere menijo, da bi se bolje uveljavile 
prek skupnih mehanizmov, obenem pa v izogib kakršnim koli dvomom daje zadostna 
zagotovila, da Unija ne bo postala centralizirana vsemogočna „naddržava“:

– obveznost, da se spoštuje „nacionalne identitete držav članic, neločljivo povezanih 
z njihovimi temeljnimi političnimi in ustavnimi strukturami, vključno z 
regionalno in lokalno samoupravo“ in „njihove temeljne državne funkcije, zlasti 
zagotavljanje ozemeljske nedotakljivosti, vzdrževanje javnega reda in miru ter 
varovanje nacionalne varnosti“,

– načela prenosa pristojnosti (pri čemer ima Unija samo tiste pristojnosti, ki so jih 
nanjo prenesle države članice), subsidiarnosti in sorazmernosti,

– sodelovanje držav članic pri sistemu odločanja Unije in pri potrditvi kakršnih koli 
sprememb tega sistema;

– priznanje pravice držav članic, da izstopijo iz Unije, če to želijo;

Večja učinkovitost

5. pozdravlja dejstvo, da bo nova pogodba okrepila zmogljivost institucij Unije, da svoje 
naloge izvedejo učinkoviteje, zlasti zaradi naslednjega:

(a) število področij, na katerih vlade na zasedanjih v Svetu odločajo s kvalificirano 
večino in ne soglasno, se bo bistveno povečalo, kar bo Uniji s 27 državami članicami 
omogočilo, da deluje na več področjih, ne da bi bile njene odločitve omejene z 
vetom;

(b) nov sistem glasovanja v skladu z „dvojno večino“ bo olajšal sprejemanje odločitev v 
Svetu; 

(c) namesto šestmesečnega predsedovanja Evropskemu Svetu po načelu rotacije bodo 
člani Sveta izvolili predsednika za obdobje dveh let in pol, kar bo omogočilo večjo 
skladnost pri pripravi zasedanj in nadaljnjih ukrepih Sveta;

(d) število članov Komisije se bo od leta 2014 zmanjšalo na dve tretjini števila držav 
članic, s čimer bo kolegij deloval skladneje, sistem rotacije pa bo zagotovil 
enakovredno sodelovanje vseh držav članic;

(e) prepoznavnost in vloga Unije kot akterja na svetovnem prizorišču se bo bistveno 
okrepila:

– dve mesti, ki povzročata podvajanje in zmedo – visoki predstavnik Evropske unije 
za zunanjo politiko in komisar za zunanje odnose – bosta združeni v eno, in sicer 
podpredsednika Komisije/visokega predstavnika za zunanje zadeve in varnostno 
politiko, ki bo predsedoval Svetu za zunanje zadeve ter zastopal Unijo v zadevah, 
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v katerih ima ta izdelano skupno stališče, s čimer bo zunanje politično delovanje 
Unije postalo skladnejše;

– enotna služba za zunanjepolitično delovanje, ki bo sestavljena iz uradnikov 
institucij in nacionalnih diplomatskih služb ter za katero bo odgovoren 
podpredsednik/visoki predstavnik, bo omogočila skladnost pri izvajanju 
zunanjepolitičnih dejavnosti Unije;

– zmožnost Unije, da razvije skupne strukture na področju varnostne in obrambne 
politike se bo okrepila, hkrati pa bo zagotovljena prožnost, potrebna za 
upoštevanje različnih pristopov držav članic v zvezi s temi vprašanji;

(f) razlika med zakonodajnimi in izvršilnimi instrumenti bo pojasnjena, nova 
opredelitev izvedbenih predpisov pa bo omogočila poenostavitev in racionalizacijo 
zakonodaje Unije;

(g) stebrna struktura bo opuščena, kar bo omogočilo enotno delovanje na različnih 
področjih dejavnosti Unije s poenostavljenimi mehanizmi in instrumenti, čeprav bo 
posebna narava zunanje in varnostne politike zahtevala posebne postopke na teh 
področjih;

h) dejavnosti na področju pravosodja in notranjih zadev bodo ambicioznejše ter bodo 
potekale na podlagi učinkovitejših postopkov in ne več z uporabo ločenih 
medvladnih instrumentov in postopkov, ter bodo predmet sodne presoje, kar obeta 
opazen napredek v zvezi s pravosodnimi in varnostnimi vprašanji ter vprašanji 
priseljevanja;

(i) cilji Unije in njene pristojnosti na področju podnebnih sprememb, energije, vesolja, 
turizma, športa, javnega zdravstva in civilne zaščite bodo jasneje opredeljeni;

(j) pri številnih drugih zadevah bo uporaba uspešnejših metod sprejemanja odločitev 
postala možna takrat, ko se bo v zvezi s tem pokazala skupna politična volja;

(k) za prožne ureditve bo več prostora takrat, ko vse države članice ne bodo pripravljene 
ali sposobne istočasno sodelovati pri določenih politikah;

Skrbi

6. se zaveda vsesplošnega obžalovanja, da je bilo treba po rezultatih referendumov v Franciji 
in na Nizozemskem za zaščito sporazuma med 27 državami članicami:

– opustiti ustavni pristop in nekatere od njegovih značilnosti, kot je novo, enotno in 
strukturirano besedilo, jasnejša terminologija za določitev zakonodajnih 
instrumentov, simboli in imenovanje visokega predstavnika za „zunanjega ministra“;

– preložiti izvajanje pomembnih elementov nove pogodbe, kot je začetek veljavnosti 
novega volilnega sistema v Svetu (ki ga spremljajo posebne določbe za preložitev 
glasovanja, znane kot „kompromis iz Ioannine“), in običajnemu zakonodajnemu 
postopku na nekaterih političnih področjih dodati omejevalne mehanizme, kot so 
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„zasilne zavore“;

– v pogodbo vključiti ukrepe, ki so specifični za posamezno državo članico, kot je 
razširitev možnosti sodelovanja („opt-in“) za Združeno kraljestvo in Irsko na 
področje policijskega sodelovanja in kazenskega prava, protokol, ki omejuje vpliv 
listine na britansko in poljsko notranje pravo, ter dodaten sedež v parlamentu, ki je 
bil dodeljen Italiji ob odstopanju od načela padajoče sorazmernosti; 

– spremeniti besedilo več delov pogodbe ali deklaracij iz prilog, ki imajo neupravičeno 
negativen prizvok, ki daje občutek nezaupanja v Unijo in njene institucije ter s tem 
javnosti pošilja napačno sporočilo;

Sklepne ugotovitve

7. meni, da bo ta pogodba zagotovila trden in trajen okvir za prihodnji razvoj Unije;

8. potrjuje pogodbo in upa, da jo bodo lahko vse države članice Unije ratificirale do 
1. januarja 2009;

9. se zaveda, da je spremenjena pogodba neizogibno manj jasna in berljiva kot kodificirana 
pogodba, vendar pozdravlja hitro objavo konsolidiranih pogodb, kakor so bile revidirane z 
lizbonsko pogodbo in ki bodo državljanom zagotovile jasnejše temeljno besedilo Unije;

10. ponavlja svojo zahtevo, da si morajo institucije EU in državni organi v skladu z načelom 
lojalnega sodelovanja prizadevati po najboljših močeh, da se evropske državljane jasno in 
nepristransko seznani z vsebino pogodbe;

11. naroči pristojnemu odboru, da pripravi potrebne spremembe svojega poslovnika in oceni 
potrebe po nadaljnjih izvedbenih ukrepih;

12. naroči svojemu predsedniku, da to resolucijo in poročilo Odbora za ustavne zadeve 
posreduje nacionalnim parlamentom držav članic, Svetu, Evropski komisiji in nekdanjim 
članom Evropske konvencije o prihodnosti Evrope, ter zagotovi, da parlamentarne službe, 
vključno njegove zunanje pisarne, nudijo obširne informacije o mnenju parlamenta o 
pogodbi.
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