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Resolucija Evropskega parlamenta o nadaljevanju postopka ratifikacije lizbonske 
pogodbe 

Evropski parlament,

– ob upoštevanju lizbonske pogodbe, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o 
ustanovitvi Evropske skupnosti, podpisane 13. decembra 20071,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. februarja 2008 o lizbonski pogodbi2,

– ob upoštevanju člena 103(2) svojega poslovnika,

A. ker so se parlamentarni postopki odobritve lizbonske pogodbe zaključili v 24 državah 
članicah,

B. ker po referendumu 12. junija 2008 na Irskem ta država članica zdaj pač ne more 
ratificirati lizbonske pogodbe,

C. ker so institucionalne reforme, zapisane v lizbonski pogodbi, resnično nujne za nemoteno 
in uravnoteženo delovanje Evropske unije ob polnem demokratičnem nadzoru,

D. ker je zaradi pomembnih političnih dogodkov leta 2009, zlasti evropskih volitev in 
oblikovanja nove Evropske komisije, treba imeti jasna navodila glede institucionalnih 
določb, ki se bodo uporabile,

E. ker države kandidatke za pristop k Evropski uniji upravičeno pričakujejo, da se bodo 
institucije Unije hitro reformirale in omogočile nadaljnjo širitev,

F. ker so nedavni mednarodni dogodki, tj. konflikt med Rusijo in Gruzijo, finančna kriza in 
višje cene energije, pokazali na to, da bi morala Evropska unija nastopati bolj usklajeno in 
enotno, kar bi ji okvir lizbonske pogodbe omogočal,

G. ker bi nadaljnje zavlačevanje postopka ratifikacije pomenilo resno politično tveganje 
zaradi možnega nepričakovanega ali nepredvidljivega razvoja dogodkov,

1. ponovno izraža podporo lizbonski pogodbi in opozarja na pomen njene pravočasne 
ratifikacije v državah članicah Unije;

2. vztraja, da je treba vložiti vse mogoče napore v to, da bi lizbonska pogodba začela veljati 
še pred evropskimi volitvami leta 2009;

3. poziva pristojne organe na Švedskem in v Češki republiki, naj postopke v zvezi z 
ratifikacijo zaključijo še pred koncem tega leta;

                                               
1 UL C 306, 17.12.2007, str. 1.
2 Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0055.
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4. ceni poglobljeno analizo irske vlade o vzrokih za negativni izid referenduma in jo poziva, 
naj v bližnji prihodnosti pripravi konkretne predloge glede pogojev, ki jih je treba izpolniti 
za obnovitev ratifikacijskega postopka na Irskem;

5. je seznanjen s številnimi pomisleki, ki so jih irski državljani izrazili ob referendumu, a je 
prepričan, da se je nanje možno odzvati brez spremembe pogodbe; 

6. resnično pričakuje, da bo Evropski svet decembra dosegel končni sporazum, ki bo Irski 
omogočil, da spomladi 2009 obnovi ratifikacijski postopek;

7. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Evropskemu svetu, Svetu in
Komisiji.
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