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Euroopa Parlamendi resolutsioon Lissaboni lepingu ratifitseerimise taotluse kohta

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse 13. detsembril 2007. aastal allkirjastatud Lissaboni lepingut, millega 
muudetakse Euroopa Liidu lepingut ja Euroopa Ühenduse asutamislepingut1;

– võttes arvesse oma 20. veebruari 2008. aasta resolutsiooni Lissaboni lepingu kohta2;

– võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 2,

A. arvestades, et parlamentaarsed menetlused Lissaboni lepingu heakskiitmiseks on lõpetatud 
24 liikmesriigis;

B. arvestades, et pärast 12. juunil 2008 Iirimaal toimunud referendumit ei saa see liikmesriik 
praegu Lissaboni lepingut ratifitseerida;

C. arvestades, et Lissaboni lepingus sisalduvaid institutsioonilisi reforme on kiiresti vaja 
selleks, et tagada Euroopa Liidu sujuv ja tasakaalustatud toimimine koos igakülgse 
demokraatliku järelevalvega;

D. arvestades, et seoses oluliste poliitiliste sündmustega 2009. aastal, sealhulgas Euroopa 
Parlamendi valimiste ja komisjoni uue koosseisu ametissenimetamisega, on vaja selgust 
kehtivate institutsiooniliste sätete osas;

E. arvestades, et ELi kandidaatriikidel on õigustatud huvi, et ELi institutsioonide 
ümberkujundamine toimuks kiirelt, et ELi edasine laienemine oleks võimalik;

F. arvestades, et viimaste rahvusvaheliste arengute tõttu, nagu konflikt Venemaa ja Gruusia 
vahel, finantskriis ja energiahinna tõus, on soovitatav, et ELi roll oleks märgatavalt 
kooskõlastatum ja ühtsem, mis oleks võimalik Lissaboni lepinguga sätestatud raamistikus;

G. arvestades, et edasise viivitusega ratifitseerimisprotsessis kaasneks tõsine poliitiline risk 
ootamatute või ettearvamatute arengute tagajärjel,

1. kordab ja kinnitab oma heakskiitu lepingule ning vajadust viia selle ratifitseerimine liidu 
liikmesriikides kiiresti lõpule;

2. rõhutab, et tuleb teha suuri pingutusi tagamaks, et Lissaboni leping saaks jõustuda enne 
2009. aasta Euroopa Parlamendi valimisi;

3. kutsub Rootsi ja Tšehhi Vabariigi pädevaid ametivõime üles lõpetama asjakohaseid 
menetlusi enne käesoleva aasta lõppu;

                                               
1 EÜT C 306, 17.12.2007, lk 1.
2 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0055.
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4. tervitab Iiri valitsuse süvaanalüüsi rahvahääletuse negatiivse tulemuse põhjuste kohta ja 
kutsub seda üles esitama lähitulevikus konkreetset ettepanekut tingimuste kohta, mille 
alusel saaks ratifitseerimismenetlust Iirimaal jätkata;

5. on teadlik Iirimaa kodanike väljendatud paljudest muredest, mis kerkisid esile seoses 
rahvahääletusega, ja on veendunud, et neile muredele on võimalik leida lahendus lepingut 
muutmata;

6. eeldab, et Euroopa Ülemkogu saavutab detsembris lõpliku kokkuleppe, mis avab tee 
Iirimaale, et jätkata ratifitseerimismenetlust 2009. aasta kevadel;

7. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Euroopa Ülemkogule, 
nõukogule ja komisjonile.
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