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Europos Parlamento rezoliucija dėl Lisabonos sutarties ratifikavimo procedūrų tąsos

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 13 d. pasirašytą Lisabonos sutartį1, iš dalies keičiančią 
Europos Sąjungos sutartį ir Europos bendrijos steigimo sutartį

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. vasario 20 d. rezoliuciją dėl Lisabonos sutarties2,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi Lisabonos sutarčiai patvirtinti reikalingos parlamentinės procedūros buvo 
įvykdytos 24 valstybės narėse,

B. kadangi po 2008 m. birželio 12 d. Airijoje vykusio referendumo ši valstybė narė šiuo metu 
negali ratifikuoti Lisabonos sutarties,

C. kadangi Lisabonos sutartyje numatytos institucijų reformos skubiai reikalingos siekiant 
užtikrinti, kad Europos Sąjunga veiktų sklandžiai ir darniai, taip pat būtų taikoma 
visapusiška demokratinė priežiūra,

D. kadangi artėjant svarbiems politiniams 2009 m. įvykiams, ypač Europos Parlamento 
rinkimams ir naujos Komisijos skyrimui, reikėtų aiškiau žinoti, kurios institucinės 
nuostatos bus taikomos,

E. kadangi narystės Europos Sąjungoje siekiančios šalys kandidatės yra pagrįstai 
suinteresuotos, kad ES institucijos būtų sparčiai pertvarkytos ir būtų pasirengusios kitiems 
ES plėtros etapams,

F. kadangi dėl nesenų tarptautinių įvykių, pavyzdžiui, Rusijos ir Gruzijos konflikto, 
finansinės krizės ir kylančių energijos kainų, pageidautina, kad Europos Sąjunga veiktų 
daug labiau koordinuotai ir nuosekliau, o tai būtų įmanoma pagal Lisabonos sutartį, 

G. kadangi toliau atidėliojant ratifikavimo procesą dėl netikėtų ir neprognozuojamų įvykių 
pavojaus atsirastų rimtų politinių sunkumų tikimybė, 

1. dar kartą pabrėžia ir patvirtina, kad pritaria Lisabonos sutarčiai ir tai, kad būtina laiku 
baigti šios sutarties ratifikavimą ES valstybėse narėse; 

2. primygtinai reikalauja, kad būtų dedamos visos pastangos siekiant užtikrinti, kad 
Lisabonos sutartis įsigaliotų dar iki Europos Parlamento rinkimų 2009 m.;

3. ragina atsakingas Švedijos ir Čekijos Respublikos valdžios institucijas užbaigti 
atitinkamas ratifikavimo procedūras iki šių metų pabaigos;

                                               
1 JO C 306, 2007 12 17, p. 1.
2 Priimti tekstai, P6_TA(2008)0055.
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4. dėkoja Airijos vyriausybei už išsamią priežasčių, kurios lėmė neigiamus referendumo 
rezultatus, analizę ir ragina Airiją netolimoje ateityje pateikti konkretų pasiūlymą dėl 
sąlygų, kuriomis Airija galėtų atnaujinti ratifikavimo procedūrą; 

5. supranta Airijos piliečių vykstant referendumui išreikštą susirūpinimą dėl daugelio 
klausimų ir yra įsitikinęs, kad šiuos jiems rūpimus klausimus galima išspręsti nekeičiant 
sutarties;

6. tvirtai tikisi, kad 2008 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos susitikime bus 
pasiektas galutinis susitarimas, atversiantis galimybę Airijai atnaujinti ratifikavimo 
procedūrą 2009 m. pavasarį;

7. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos Vadovų Tarybai, Tarybai ir 
Komisijai.


	749625lt.doc

