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Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar it-tkomplija tal-proċeduri ta' ratifika tat-
Trattat ta' Liżbona

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra t-Trattat ta' Liżbona li jemenda t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u 
Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, li kien iffirmat f'Liżbona fit-13 ta' Diċembru 
20071,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta' Frar 2008 dwar it-Trattat ta’ Liżbona2,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 103(2) tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

A. billi l-proċeduri parlamentari għall-approvazzjoni tat-Trattat ta' Liżbona tlestew f'24 Stat 
Membru,

B. billi wara r-referendum li sar fit-12 ta' Ġunju 2008 fl-Irlanda dak l-Istat Membru bħalissa 
mhux f'pożizzjoni li jirratifika t-Trattat ta' Liżbona,

C. billi r-riformi istituzzjonali li jinsabu fit-Trattat ta' Liżbona huma meħtieġa b'mod urġenti 
biex jiġi żgurat li l-Unjoni Ewropea taħdem mingħajr diffikultà u b'mod ibbilanċjat, bi 
skrutinju demokratiku sħiħ,

D. billi għall-avvenimenti politiċi importanti tas-sena 2009, jiġifieri l-elezzjonijiet Ewropej u 
l-istabbiliment ta' Kummissjoni Ewropea ġdida, hija meħtieġa ċarezza dwar id-
dispożizzjonijiet istituzzjonali li se japplikaw,

E. billi l-pajjiżi li huma kandidati għal adeżjoni mal-Unjoni Ewropea għandhom interess 
leġittimu li jaraw li l-istituzzjonijiet tagħha jiġu rriformati malajr biex ikun possibbli li 
jkun hemm aktar tkabbir,

F. billi l-iżviluppi internazzjonali riċenti bħall-kunflitt bejn ir-Russja u l-Ġeorġja, il-kriżi 
finanzjarja u ż-żieda fil-prezzijiet tal-enerġija jfissru li jkun tajjeb li l-Unjoni Ewropea 
jkollha rwol ħafna iktar ikkoordinat u koerenti bħalma jkun possibbli fil-qafas ipprovdut 
mit-Trattat ta' Liżbona,

G. billi aktar dewmien fil-proċess ta' ratifika jinvolvi riskji politiċi serji minħabba l-periklu ta' 
żviluppi mhux mistennija jew li ma jkunux jistgħu jitbassru,

1. Itenni u jikkonferma l-approvazzjoni tiegħu tat-Trattat u l-ħtieġa li r-ratifika tiegħu fl-
Istati Membri tal-Unjoni sseħħ fil-ħin;

2. Jinsisti li jsiru l-isforzi kollha possibbli biex jiġi żgurat li t-Trattat ta' Liżbona jkun jista' 

                                               
1 ĠU C 306, 17.12.2007, p. 1.
2 Testi adottati, P6_TA(2008)0055.
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jidħol fis-seħħ qabel l-elezzjonijiet Ewropej tal-2009;

3. Jistieden lill-awtoritajiet responsabbli tal-Iżvezja u tar-Repubblika Ċeka biex ilestu l-
proċeduri rilevanti qabel tmiem din is-sena;

4. Japprezza l-analiżi ddettaljata mill-gvern Irlandiż tal-kawżi tar-riżultat negattiv tar-
referendum u jistiednu biex fil-futur qarib iressaq proposta konkreta li tistabbilixxi l-
kundizzjonijiet li bihom il-proċedura tar-ratifika tkun tista' titkompla fl-Irlanda;

5. Huwa konxju ta' ħafna mit-tħassib espress miċ-ċittadini Irlandiżi fil-kuntest tar-
referendum u huwa konvint li tħassib bħal dan jista' jiġi indirizzat mingħajr ma jiġi 
emendat it-trattat;

6. Jistenna li l-Kunsill Ewropew f'Diċembru jilħaq ftehim finali li jwitti t-triq għall-Irlanda 
biex terġa' tibda l-proċedura tar-ratifika fir-Rebbiegħa tal-2009;

7. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill 
Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.
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