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B6 0000/2008

om det videre forløb af ratificeringen af Lissabontraktaten

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Lissabontraktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union 
og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, som blev undertegnet i 
Lissabon den 13. december 20071,

– der henviser til sin beslutning af 20. februar 2008 om Lissabontraktaten2,

– der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2,

A. der henviser til, at de parlamentariske procedurer for godkendelse af Lissabontraktaten 
er afsluttet i 24 medlemsstater,

B. der henviser til, at Irland efter folkeafstemningen den 12. juni 2008 på nuværende 
tidspunkt ikke kan ratificere Lissabontraktaten,

C. der henviser til, at de institutionelle reformer i Lissabontraktaten er absolut nødvendige 
for at sikre, at Den Europæiske Union fungerer gnidningsfrit og afbalanceret med fuld 
demokratisk kontrol,

D. der henviser til, at der med henblik på de vigtige politiske begivenheder i 2009, 
herunder navnlig Europa-valget og udnævnelsen af en ny Kommission, er behov for 
klarhed, med hensyn til hvilke institutionelle bestemmelser der gælder, 

E. der henviser til, at kandidatlande har en legitim interesse i at se, at Den Europæiske 
Unions institutioner hurtigt reformeres, hvilket åbner op for yderligere udvidelser,

F. der henviser til, at den seneste internationale udvikling, såsom konflikten mellem 
Rusland og Georgien, finanskrisen og forhøjelsen af energipriserne, gør det ønskeligt, at 
Den Europæiske Union spiller en meget mere koordineret og konsekvent rolle, hvilket 
ville være muligt inden for Lissabontraktatens rammer,

G. der henviser til, at en yderligere forsinkelse i ratificeringsprocessen vil medføre 
alvorlige politiske risici som følge af faren ved uventede eller uforudsigelige 
begivenheder,

1. gentager og bekræfter sin godkendelse af Lissabontraktaten og påpeger, at det er 
nødvendigt, at ratificeringen i medlemsstaterne afsluttes hurtigst muligt;

2. understreger, at der bør udfoldes alle de nødvendige bestræbelser for at sikre, at 
Lissabontraktaten træder i kraft inden Europa-valget i 2009;

                                               
1 EUT C 306 af 17.12.2007, s. 1.
2 Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0055.
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3. opfordrer de ansvarlige myndigheder i Sverige og Den Tjekkiske Republik at afslutte de 
relevante procedurer inden udgangen af indeværende år;

4. påskønner, at den irske regering har foretaget en indgående undersøgelse af årsagerne til 
det negative resultat af folkeafstemningen, og opfordrer den til snarest at fremsætte et 
konkret forslag om, hvorledes ratificeringsprocessen kan genoptages i Irland;

5. er bekendt med mange af de bekymringer, som de irske borgere gav udtryk for i 
forbindelse med folkeafstemningen, men er overbevist om, at det vil være muligt at 
finde en løsning på problemerne uden at ændre traktaten;

6. nærer store forventninger om, at Det Europæiske Råd i december vil nå til enighed og 
dermed bane vejen for en genoptagelse af ratificeringsprocessen i foråret 2009; 

7. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Det Europæiske Råd, samt til Rådet 
og Kommissionen.
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