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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί
στη διαδικασία κύρωσης της Συνθήκης της Λισσαβώνας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας η οποία
υπεγράφη στη Λισσαβώνα στις 13 Δεκεμβρίου 20071,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ης Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με τη Συνθήκη της 
Λισσαβώνας2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες για την έγκριση της Συνθήκης 
της Λισσαβώνας έχουν ολοκληρωθεί σε 24 κράτη μέλη,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά το δημοψήφισμα που διεξήχθη στην Ιρλανδία στις 12 
Ιουνίου2008, το συγκεκριμένο κράτος μέλος δεν είναι σε θέση να κυρώσει τη Συνθήκη 
της Λισσαβώνας,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνει η Συνθήκη της 
Λισσαβώνας χρειάζονται επειγόντως προκειμένου να εξασφαλισθεί η εύρυθμη και 
ισορροπημένη λειτουργία της ΕΕ με πλήρη δημοκρατικό έλεγχο,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω των σημαντικών πολιτικών εξελίξεων που αναμένονται 
κατά το 2009 και ιδιαίτερα τις ευρωπαϊκές εκλογές και το διορισμό της νέας Επιτροπής, 
απαιτείται σαφήνεια σχετικά με τις θεσμικές διατάξεις που θα εφαρμοσθούν,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υποψήφιες για ένταξη στην ΕΕ χώρες έχουν εύλογο συμφέρον  
να μεταρρυθμισθούν ταχέως οι θεσμοί της Ένωσης εις τρόπον ώστε να την καταστήσουν 
ικανή για περαιτέρω διευρύνσεις,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες διεθνείς εξελίξεις όπως η σύγκρουση της Ρωσίας 
με τη Γεωργία, η χρηματοπιστωτική κρίση και η άνοδος των τιμών της ενέργειας 
καθιστούν επιθυμητό ένα πιο συντονισμένο και συνεπή ρόλο της ΕΕ, κάτι που θα ήταν 
δυνατόν στο πλαίσιο που παρέχει η Συνθήκη της Λισσαβώνας,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η περαιτέρω καθυστέρηση στη διαδικασία κύρωσης της 
Συνθήκης ενέχει σοβαρούς πολιτικούς κινδύνους δεδομένης της πιθανότητας 
αναπάντεχων και απρόβλεπτων εξελίξεων,

1. επαναλαμβάνει και επιβεβαιώνει την προσήλωσή του στη Συνθήκη και την ανάγκη της 

                                               
1 ΕΕ C 306 της 17.12.2007, σελ. 1
2 Εγκριθέντα κείμενα P6-ΤΑ(2008)0055
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έγκαιρης κύρωσής της από τα κράτη μέλη της ΕΕ· 

2. επιμένει ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου η Συνθήκη της 
Λισσαβώνας να τεθεί σε ισχύ πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2009·

3. καλεί τις αρμόδιες αρχές της Σουηδίας και της Δημοκρατίας της Τσεχίας να 
ολοκληρώσουν τις σχετικές διαδικασίες εντός του τρέχοντος έτους·

4. εκτιμά τη σε βάθος ανάλυση εκ μέρους της ιρλανδικής κυβέρνησης σχετικά με τα αίτια 
του αρνητικού αποτελέσματος του δημοψηφίσματος και την καλεί να υποβάλει 
συγκεκριμένη πρόταση προκειμένου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την 
επανεκκίνηση της διαδικασίας κύρωσης στην Ιρλανδία·

5. έχει επίγνωση των ανησυχιών που εξέφρασαν οι πολίτες της Ιρλανδίας στο πλαίσιο του 
δημοψηφίσματος και είναι πεπεισμένο ότι είναι δυνατή η ανταπόκριση στις ανησυχίες 
αυτές χωρίς τροποποίηση της Συνθήκης·

6. αναμένει ευελπιστεί ότι στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου θα 
επιτευχθεί μια τελική συμφωνία που θα ανοίξει το δρόμο στην Ιρλανδία να κινήσει εκ 
νέου τη διαδικασία κύρωσης την άνοιξη του 2009·

7. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 
το Συμβούλιο και την Επιτροπή.
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