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Euroopan parlamentin päätöslauselma Lissabonin sopimuksen ratifiointimenettelyjen 
jatkamisesta

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Lissabonin sopimuksen, jolla muutetaan Euroopan unionista tehtyä 
sopimusta ja Euroopan yhteisön perustamissopimusta ja joka allekirjoitettiin Lissabonissa 
13. joulukuuta 20071,

– ottaa huomioon 20. helmikuuta 2008 antamansa päätöslauselman Lissabonin 
sopimuksesta2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että parlamentaariset menettelyt Lissabonin sopimuksen hyväksymiseksi 
on saatettu päätökseen 24 jäsenvaltiossa,

B. ottaa huomioon, että Irlannin ei maassa 12. kesäkuuta 2008 pidetyn kansanäänestyksen 
jälkeen ole toistaiseksi mahdollista ratifioida Lissabonin sopimusta,

C. ottaa huomioon, että Lissabonin sopimukseen sisältyvät institutionaaliset uudistukset ovat 
erittäin tarpeellisia, jotta varmistetaan, että Euroopan unioni toimii moitteettomasti, 
tasapainoisesti ja täyden demokraattisen valvonnan alaisena,

D. ottaa huomioon, että vuoden 2009 merkittävien poliittisten tapahtumien vuoksi, erityisesti 
Euroopan parlamentin vaalien ja Euroopan uuden komission valinnan takia, tarvitaan 
selvyyttä siitä, mitä institutionaalisia määräyksiä sovelletaan,

E. ottaa huomioon, että ehdokasvaltiot odottavat oikeutetusti, että Euroopan unionin 
toimielimiä uudistetaan pikaisesti, jotta se kykenee ottamaan uusia jäseniä,

F. ottaa huomioon, että viimeaikaisten kansainvälisten tapahtumien, kuten Venäjän ja 
Georgian välisen konfliktin, rahoituskriisin ja energian hintojen nousun vuoksi olisi 
toivottavaa, että Euroopan unioni voisi toimia koordinoidummin ja johdonmukaisemmin 
kuin Lissabonin sopimuksen pohjalta on mahdollista,

G. ottaa huomioon, että ratifiointiprosessin viivästymisestä aiheutuisi vakavia poliittisia 
riskejä, koska on olemassa vaara, että tapahtuu odottamattomia ja ennalta arvaamattomia 
asioita,

1. toistaa kannattavansa sopimusta ja toteaa, että se olisi ratifioitava ajoissa unionin 
jäsenvaltioissa;

                                               
1 EUVL C 306, 17.12.2007, s. 1.
2 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0055.
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2. vaatii toteuttamaan kaikki mahdolliset toimet sen varmistamiseksi, että Lissabonin 
sopimus voi tulla voimaan ennen vuonna 2009 pidettäviä Euroopan parlamentin vaaleja;

3. kehottaa Ruotsin ja Tšekin tasavallan toimivaltaisia viranomaisia saattamaan asianomaiset 
menettelyt päätökseen ennen kuluvan vuoden loppua;

4. arvostaa Irlannin hallituksen tekemää perusteellista tutkimusta kansanäänestyksen 
kielteisen tuloksen syistä ja kehottaa sitä tekemään lähiaikoina konkreettisen ehdotuksen 
niistä ehdoista, joilla ratifiointimenettelyä voitaisiin jatkaa Irlannissa;

5. on tietoinen irlantilaisten kansanäänestyksen yhteydessä ilmaisemista monista epäilyistä ja 
on vakuuttunut siitä, että näihin epäilyihin voidaan vastata sopimusta muuttamatta;

6. uskoo, että joulukuussa kokoontuva Eurooppa-neuvosto pääsee asiasta lopulliseen 
sopimukseen, niin että Irlanti voi jatkaa ratifiointimenettelyä keväällä 2009;

7. Kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Eurooppa-neuvostolle, 
neuvostolle ja komissiolle.


	749625fi.doc

