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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie kontynuowania procedur ratyfikacji 
Traktatu z Lizbony

Parlament Europejski,

– uwzględniając Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat 
ustanawiający Wspólnotę Europejską, podpisany w dniu 13 grudnia 2007 r.1,

– uwzględniając własną rezolucję z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie Traktatu z Lizbony2,

– uwzględniając art. 103 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że procedurę zatwierdzania Traktatu z Lizbony zakończyły 24 państwa 
członkowskie,

B. mając na uwadze, że w wyniku referendum przeprowadzonego w dniu 12 czerwca 2008 r. 
w Irlandii to państwo członkowskie nie jest obecnie w stanie dokonać ratyfikacji Traktatu 
z Lizbony,

C. mając na uwadze, że reformy instytucjonalne przewidziane przez Traktat z Lizbony są 
pilnie potrzebne dla zapewnienia sprawnego i wyważonego funkcjonowania Unii 
Europejskiej przy zachowaniu pełnej kontroli demokratycznej,

D. mając na uwadze, że wobec istotnych wydarzeń politycznych zaplanowanych na 2009 r., 
zwłaszcza wyborów do PE i mianowania nowego składu Komisji Europejskiej, wymagana 
jest jasność co do przepisów instytucjonalnych, które będą obowiązywać,

E. mając na uwadze, że państwa kandydujące do przystąpienia do Unii Europejskiej słusznie 
oczekują, że jej instytucje będą szybko zreformowane, czyniąc ją zdolną do dalszych 
rozszerzeń,

F. mając na uwadze, że ostatnie wydarzenia, takie jak konflikt między Rosją i Gruzją, kryzys 
finansowy i wzrost cen energii czynią pożądanym odgrywanie przez Unię Europejską 
bardziej skoordynowanej i spójnej roli, co byłoby możliwe w ramach przewidzianych 
przez Traktat z Lizbony,

G. mając na uwadze, że każde kolejne opóźnienie procesu ratyfikacji spowodowałoby 
poważne niebezpieczeństwo polityczne z powodu nieoczekiwanego lub 
nieprzewidzianego rozwoju sytuacji,

1. ponawia i potwierdza swoje poparcie dla Traktatu z Lizbony oraz konieczność jego 
ratyfikacji w państwach członkowskich Unii Europejskiej w odpowiednim terminie;

                                               
1 Dz.U. C 306 z 17.12.2007, s. 1.
2 Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0055.
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2. nalega, aby uczynione zostały wszelkie możliwe wysiłki gwarantujące, że Traktat z 
Lizbony będzie mógł wejść w życie przed wyborami europejskimi w roku 2009;

3. wzywa właściwe władze Szwecji i Republiki Czeskiej do zakończenia odpowiednich 
procedur do końca bieżącego roku;

4. docenia przeprowadzoną przez rząd Irlandii szczegółową analizę przyczyn negatywnego 
wyniku referendum i zachęca go do przedstawienia w najbliższej przyszłości konkretnych 
propozycji określających warunki dla wznowienia procedury ratyfikacji w Irlandii;

5. jest świadom obaw wyrażonych przez obywateli Irlandii w kontekście referendum i jest 
przekonany, że można je rozproszyć bez zmieniania traktatu;

6. zdecydowanie oczekuje, że Rada Europejska na posiedzeniu w grudniu osiągnie 
ostateczne porozumienie, które otworzy Irlandii drogę do wznowienia procedury 
ratyfikacji na wiosnę 2009 r.;

7. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
Europejskiej, Radzie i Komisji.
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