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Resolução do Parlamento Europeu sobre a prossecução dos procedimentos para a 
ratificação do Tratado de Lisboa

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Tratado de Lisboa que altera o Tratado da União Europeia e o Tratado 
que institui a Comunidade Europeia, assinado em 13 de Dezembro de 20071,

– Tendo em conta a sua Resolução de 20 de Fevereiro de 2008 sobre o Tratado de Lisboa2,

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 103.º do seu Regimento,

A. Considerando que foram concluídos em 24 Estados-Membros os procedimentos 
parlamentares para a aprovação do Tratado de Lisboa,

B. Considerando que, após o referendo realizado em 12 de Junho de 2008 na Irlanda, este 
Estado-Membro não se encontra actualmente em posição de ratificar o Tratado de Lisboa,

C. Considerando que as reformas institucionais incluídas no Tratado de Lisboa são 
urgentemente necessárias para que a União Europeia possa funcionar de maneira 
concertada e equilibrada, com total controlo democrático,

D. Considerando que, na perspectiva dos importantes acontecimentos políticos de 2009, 
nomeadamente as eleições europeias e a constituição de uma nova Comissão Europeia, se 
exige clareza quanto às disposições institucionais a aplicar,

E. Considerando que os países candidatos à adesão à União Europeia têm um interesse 
legítimo na reforma das suas instituições, de modo a que se tornem capazes de avançar 
para futuros alargamentos,

F. Considerando que os recentes acontecimentos internacionais como o conflito entre a 
Rússia e a Geórgia, a crise financeira e o aumento do preço dos recursos energéticos 
tornam desejável que a União Europeia tenha um papel muito mais coordenado e coerente 
do que seria possível no quadro previsto pelo Tratado de Lisboa,

G. Considerando que um novo atraso no processo de ratificação implicaria graves riscos 
políticos decorrentes do perigo de evoluções inesperadas ou imprevisíveis,

1. Reitera e confirma a sua aprovação do Tratado e a necessidade da sua ratificação nos 
Estados-Membros da União em tempo útil;

2. Insiste para que sejam envidados todos os esforços possíveis para garantir a entrada em 
vigor do Tratado de Lisboa antes das eleições europeias de 2009;

                                               
1 JO C 306 de 17.12.2007, p. 1.
2 Textos Aprovados, P6_TA(2008)0055.
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3. Exorta as autoridades competentes da Suécia e da República Checa a cumprirem os 
procedimentos necessários antes do final do corrente ano;

4. Congratula-se com a análise profunda realizada pelo governo da Irlanda quanto às causas 
dos resultados negativos do referendo e convida o referido governo a apresentar, num 
futuro próximo, uma proposta concreta que estabeleça as condições para que o processo 
de ratificação possa ser retomado na Irlanda;

5. Está ciente das muitas preocupações manifestadas pelos cidadãos irlandeses no âmbito do 
referendo e está convicto de que essas preocupações podem ser atendidas sem que sejam 
feitas alterações ao tratado;

6. Espera convictamente que o Conselho Europeu de Dezembro logre um acordo definitivo 
que permita que o processo de ratificação seja retomado na Irlanda, na Primavera de 2009;

7. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho Europeu, ao 
Conselho e à Comissão.
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