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Az Európai Parlament állásfoglalása a Lisszaboni Szerződés ratifikációs eljárásának 
folytatásáról

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződést és az Európai Közösséget létrehozó 
szerződést módosító, 2007. december 13-án Lisszabonban aláírt Lisszaboni Szerződésre1

– tekintettel a Lisszaboni Szerződésről szóló 2008. február 20-i állásfoglalására2,

– tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel a Lisszaboni Szerződés jóváhagyására irányuló parlamenti eljárások 24 tagállamban 
már lezárultak,

B. mivel a 2008. június 12-én Írországban megtartott népszavazást követően ez a tagállam 
pillanatnyilag nem ratifikálhatja a Lisszaboni Szerződést,

C. mivel a Lisszaboni Szerződésben rögzített intézményi reformok halaszthatatlanok az 
Európai Unió gördülékeny és kiegyensúlyozott, teljes mértékben demokratikus ellenőrzés 
keretében történő működésének biztosítása szempontjából,

D. mivel 2009-ben fontos politikai eseményekre kerül sor – mint az európai választások és 
egy új Európai Bizottság felállása –és ezek szükségessé teszik az alkalmazandó 
intézményi rendelkezések tisztázását,

E. mivel a tagjelölt országok jogos érdeke az Unió intézményeinek gyors megreformálása 
annak érdekében, hogy a további bővítéseknek is megfelelhessenek,

F. mivel a közelmúltban bekövetkezett nemzetközi események – mint az Oroszország és 
Grúzia közötti konfliktus, a pénzügyi válság és az energia árak emelkedése – miatt még 
kívánatosabb, hogy az Európai Unió összehangoltabban és koherensebben lépjen fel, 
amire a Lisszaboni Szerződés keretén belül lehetősége nyílna,

G. mivel a ratifikációs folyamat további elhúzódása komoly politikai kockázatokkal járna és 
váratlan, előre nem megjósolható folyamatokat indíthatna el,

1. megismétli és megerősíti a Lisszaboni Szerződés iránti elkötelezettségét, és annak 
szükségességét, hogy az EU-tagállamok idejében ratifikálják azt,

2. hangsúlyozza, hogy minden lehetséges erőfeszítést meg kell tenni annak biztosítása 
érdekében, hogy a Lisszaboni Szerződés még a 2009-es európai parlamenti választások 
előtt életbe léphessen,

                                               
1 HL C 306., 2007.12.17., 1. o.
2 Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0055.
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3. felszólítja a svéd és cseh illetékes hatóságokat, hogy az idei év végéig zárják le 
eljárásaikat;

4. értékeli az ír kormány részletes elemzését, amelyben feltárják a népszavazás negatív 
kimenetelének okait, és felkéri, hogy dolgozzon ki a közeljövőben egy olyan konkrét 
javaslatot, amelyben rögzítik azokat a feltételeket, amelyek mellett folytatni lehet a 
ratifikációs eljárást Írországban,

5. tisztában van az ír állampolgároknak a népszavazás során kinyilvánított aggodalmaival és 
úgy véli, hogy ezeket a szerződés módosítása nélkül is orvosolni lehet,

6. erősen reméli, hogy a decemberi Európai Tanács végleges megállapodásra jut és Írország 
számára megnyitja az utat a ratifikációs folyamat 2009 tavaszán történő lezárása felé,

7. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak 
és a Bizottságnak.
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