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Uznesenie Európskeho parlamentu o pokračovaní procesu ratifikácie Lisabonskej 
zmluvy

Európsky parlament,

– so zreteľom na Lisabonskú zmluvu, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii 
a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva, podpísanú 13. decembra 2007 
v Lisabone1,

– so zreteľom na uznesenie z 20. februára 2008 o Lisabonskej zmluve2,

– so zreteľom na článok 103 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže v 24 členských štátoch boli ukončené parlamentné postupy schvaľovania 
Lisabonskej zmluvy,

B. keďže Írsko v súčasnosti nemôže ratifikovať Lisabonskú zmluvu vzhľadom na 
referendum, ktoré sa v tomto členskom štáte konalo 12. júna 2008,

C. keďže inštitucionálne reformy obsiahnuté v Lisabonskej zmluve sú naliehavo potrebné 
na zabezpečenie plynulého a vyváženého fungovania Európskej únie s plnou 
demokratickou kontrolou,

D. keďže treba vyjasniť inštitucionálne ustanovenia, ktoré sa uplatnia pri významných 
politických udalostiach v roku 2009, osobitne pri európskych voľbách a vytvorení novej 
Európskej komisie,

E. keďže krajiny, ktoré sa uchádzajú o vstup do Európskej únie, majú právoplatný záujem 
o urýchlenú reformu inštitúcií EÚ, ktorá umožní jej ďalšie rozšírenie,

F. keďže vzhľadom na nedávne udalosti na medzinárodnej scéne, ako je konflikt medzi 
Ruskom a Gruzínskom, finančná kríza a rast cien energie, by bolo vhodné, aby Európska 
únia zohrávala oveľa koordinovanejšiu a koherentnejšiu úlohu, ktorú by jej umožnil rámec 
vytvorený Lisabonskou zmluvou,

G. keďže ďalšie zdržanie ratifikačného procesu by znamenalo vážne politické riziko 
vzhľadom na hrozbu, ktorú predstavuje neočakávaný alebo nepredvídateľný vývoj,

1. opakuje a potvrdzuje, že podporuje Lisabonskú zmluvu, a potrebu včas ju ratifikovať 
v členských štátoch Únie;

2. trvá na tom, aby sa vynaložilo maximálne úsilie na zabezpečenie nadobudnutia platnosti 
Lisabonskej zmluvy pred európskymi voľbami v roku 2009;

                                               
1 Ú. v. EÚ C 306, 17.12.2007, s. 1.
2 Prijaté texty, P6_TA(2008)0055.
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3. vyzýva zodpovedné orgány vo Švédsku a v Českej republike, aby do konca tohto roka 
dokončili príslušné postupy;

4. oceňuje hĺbkovú analýzu príčin negatívneho výsledku referenda, ktorú predložila írska 
vláda, a vyzýva ju, aby v blízkej budúcnosti predložila konkrétny návrh na vytvorenie 
podmienok, ktoré umožnia obnovenie ratifikačného procesu v Írsku;

5. uvedomuje si mnohé obavy, ktoré írski občania vyjadrili v súvislosti s referendom, a je 
presvedčený o tom, že tieto obavy sa dajú odstrániť bez zmien zmluvy;

6. rozhodne očakáva, že Európska rada v decembri dosiahne konečnú dohodu, ktorá Írsku 
otvorí cestu na obnovenie ratifikačného procesu na jar 2009;

7. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Európskej rade, Rade a Komisii.
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