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Usnesení Evropského parlamentu o pokračování procesu ratifikace Lisabonské smlouvy

Evropský parlament,

– s ohledem na Lisabonskou smlouvu pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu
o založení Evropského společenství podepsanou dne 13. prosince 20071,

– s ohledem na své usnesení ze dne 20. února 2008 o Lisabonské smlouvě2,

– s ohledem na čl. 103 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že ve 24 členských státech byly dokončeny parlamentní postupy pro 
schválení Lisabonské smlouvy,

B. vzhledem k tomu, že po referendu, které se konalo dne 12. června 2008 v Irsku, není tento 
členský stát v současné době s to Lisabonskou smlouvu ratifikovat, 

C. vzhledem k tomu, že institucionální reformy vyžadované Lisabonskou smlouvou jsou 
naléhavě nutné, má-li se zajistit, aby Evropská unie fungovala bezproblémově, vyváženě a 
s plnou demokratickou kontrolou,

D. vzhledem k tomu, že je třeba zajistit jednoznačnost institucionálních ustanovení, podle 
nichž budou probíhat významné politické události roku 2009, především evropské volby
a ustanovení nové Evropské komise,

E. vzhledem k tomu, že země, jež se ucházejí o vstup do Evropské unie, mají oprávněný
zájem o urychlenou reformu jejích institucí a orgánů, aby byla Evropská unie schopna 
dále se rozšiřovat,

F. vzhledem k nedávnému mezinárodnímu vývoji, např. konfliktu mezi Ruskem a Gruzií, 
finanční krizi a zvýšení cen energie je žádoucí, aby Evropská unie plnila koordinovanější
a koherentnější úlohu, což by jí umožnil rámce Lisabonské smlouvy,

G. vzhledem k tomu, že další odkládání procesu ratifikace by znamenalo vážná politická 
rizika, protože existuje nebezpečí nečekaného nebo nepředvídatelného vývoje,

1. opakuje a potvrzuje své pozitivní stanovisko k Lisabonské smlouvě a své přesvědčení, že 
ji členské státy Unie musí ratifikovat včas;

2. trvá na tom, že je potřeba vyvinout co největší úsilí o zajištění toho, aby Lisabonská 
smlouva mohla vstoupit v platnost před evropskými volbami v roce 2009;

3. vyzývá odpovědné orgány Švédska a České republiky, aby do konce tohoto roku ukončily 

                                               
1 Úř. věst. C 306, 17. 12. 2007, s. 1.
2 Přijaté texty, P6_TA(2008)0055.
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příslušné postupy;

4. kladně hodnotí hloubkovou analýzu příčin negativního výsledku referenda provedenou 
irskou vládou a vyzývá ji, aby v blízké budoucnosti předložila konkrétní návrhy, v nichž 
bude stanoveno, za jakých podmínek by bylo možno v Irsku znovu zahájit ratifikační 
proces;

5. je si vědom četných obav, jež irští občané v souvislosti s referendem vyjadřují, a je 
přesvědčen, že tyto obavy je možno rozptýlit, aniž by bylo nutno smlouvu pozměnit;

6. rozhodně očekává, že Evropská rada v prosinci dosáhne konečné dohody, která otevře 
Irsku cestu k tomu, aby na jaře 2009 znovu zahájilo proces ratifikace;

7. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Evropské radě, Radě a Komisi.
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