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Rezoluție a Parlamentului European referitoare la continuarea procedurilor de 
ratificare a Tratatului de la Lisabona

Parlamentul European,

– având în vedere Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea 
Europeană și a Tratatului de instituire a Comunităților Europene, semnat la Lisabona la 13 
decembrie 20071,

– având în vedere Rezoluția sa din 20 februarie 2008 privind Tratatul de la Lisabona2,

– având în vedere articolul 103 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât procedurile parlamentare pentru ratificarea Tratatului de la Lisabona au fost 
încheiate în 24 de state membre,

B. întrucât, în urma referendumului care a avut loc la 12 iunie 2008 în Irlanda, acest stat nu 
este, în prezent, în măsură să ratifice Tratatul de la Lisabona,

C. întrucât reformele instituționale din Tratatul de la Lisabona se impun de urgență pentru a 
garanta că Uniunea Europeană funcționează armonios și în mod echilibrat și că există un 
control democratic deplin,

D. întrucât, date fiind evenimentele politice importante din 2009, în special alegerile 
europene și numirea unei noi Comisii Europene, este nevoie de claritate în ceea ce 
privește dispozițiile instituționale care urmează să fie aplicate,

E. întrucât țările candidate la aderare la Uniunea Europeană manifestă un interes legitim în 
ceea ce privește reformarea rapidă a instituțiilor acesteia, care i-ar permite să procedeze la 
alte extinderi,

F. întrucât, în contextul anumitor evoluții internaționale recente, cum ar fi conflictul dintre 
Rusia și Georgia, criza financiară și prețul în creștere al energiei, este de dorit ca Uniunea 
Europeană să joace un rol mult mai coordonat și coerent, așa cum ar putea-o face în cadrul
oferit de Tratatul de la Lisabona,

G. întrucât o nouă amânare a procesului de ratificare ar atrage după sine grave riscuri 
politice, ce derivă din pericolul constituit de anumite evoluții neașteptate și imprevizibile,

1. își exprimă din nou și își confirmă sprijinul în ceea ce privește tratatul și necesitatea 
ratificării sale în timp util în statele membre ale Uniunii;

2. insistă în sensul depunerii tuturor eforturilor cu putință pentru a asigura intrarea în vigoare 

                                               
1 JO C 306 din 17.12.2007, p. 1.
2 Texte adoptate, P6_TA(2008)0055.
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a Tratatului de la Lisabona înainte de alegerile europene din 2009;

3. invită autoritățile responsabile din Suedia și Republica Cehă să finalizeze procedurile 
pertinente de ratificare înainte de sfârșitul acestui an;

4. apreciază analiza aprofundată a guvernului irlandez asupra cauzelor rezultatului negativ al 
referendumului și îl invită să prezinte, în viitorul apropiat, o propunere concretă de 
instituire a condițiilor care ar putea permite reluarea procedurii de ratificare în Irlanda;

5. are cunoștință de multe dintre îngrijorările exprimate de cetățenii irlandezi în contextul 
referendumului și este convins că acestea pot fi soluționate fără modificarea tratatului;

6. se așteaptă, cu încredere, ca în decembrie Consiliul European să ajungă la un acord final, 
care să deschidă calea pentru ca Irlanda să reia procedura de ratificare în primăvara lui 
2009;

7. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului European, 
Consiliului și Comisiei.
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