
RE\749625SV.doc PE415.008v01-00

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 










 2009

Plenarhandling

23.10.2008 B6-.../2008

UTKAST TILL 
RESOLUTIONSFÖRSLAG
till följd av uttalandet av Europeiska rådet

i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen

från Jo Leinen

för utskottet för rättsliga frågor

om den fortsatta ratificeringen av Lissabonfördraget



PE415.008v01-00 2/3 RE\749625SV.doc

SV

B6-.../2008

Europaparlamentets resolution om den fortsatta ratificeringen av Lissabonfördraget

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och 
fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, undertecknat i Lissabon den 
13 december 20071,

– med beaktande av sin resolution av den 20 februari 2008 om Lissabonfördraget2,

– med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. De parlamentariska förfarandena för godkännande av Lissabonfördraget har slutförts i 
24 medlemsstater.

B. Folkomröstningen på Irland som hölls den 12 juni 2008 innebär att den medlemsstaten för 
närvarande inte kan ratificera Lissabonfördraget.

C. De institutionella reformerna i Lissabonfördraget måste snarast genomföras så att 
Europeiska unionen kan fungera smidigt och på ett balanserat sätt med en fullständig 
demokratisk kontroll.

D. För viktiga händelser under 2009, särskilt valet till Europaparlamentet och inrättandet av 
en ny Europeisk kommissionen, krävs tydlighet vad gäller de institutionella bestämmelser 
som ska gälla.

E. Kandidatländerna för anslutning till Europeiska unionen har ett legitimt intresse av att 
unionens institutioner genomgår en snabb reform så att ytterligare utvidgningar kan göras.

F. Den senaste internationella utvecklingen, som konflikten mellan Ryssland och Georgien, 
den finansiella krisen och de höjda energipriserna gör det önskvärt för EU att spela en mer 
samordnad och konsekvent roll, vilket skulle vara möjligt enligt Lissabonfördraget.

G. Om ratificeringsprocessen dröjer ytterligare kan oväntade eller oförutsagda händelser 
inträffa som skulle innebära allvarliga politiska risker. 

1. Europaparlamentet upprepar och bekräftar sitt stöd för fördraget och behovet av att 
ratificeringen i unionens medlemsstater slutförs i god tid.

2. Europaparlamentet insisterar på att alla krafter måste sättas in så att Lissabonfördraget kan 
träda i kraft före valet till Europaparlamentet 2009.

3. Europaparlamentet uppmanar de behöriga instanserna i Sverige och Tjeckien att slutföra 
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de relevanta förfarandena före årets slut.

4. Europaparlamentet uppskattar den ingående analys som den irländska regeringen gjort av 
orsaken till att det blev ett nej vid folkomröstningen och uppmanar den att inom den 
snaraste framtiden lägga fram ett konkret förslag som fastställer villkoren för hur 
ratificeringsförfarandena kan återupptas i Irland.

5. Europaparlamentet känner till den oro som de irländska medborgarnas gett sitt uttryck för 
vid folkomröstningen och är övertygat om att sådana problem kan lösas utan att fördraget 
ändras.

6. Europaparlamentet har stora förväntningar på att Europeiska rådet kommer att nå en 
slutlig överenskommelse i december som kommer att göra det nöjligt för Irland att 
återuppta ratificeringsförfarandet under våren 2009.

7. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till 
Europeiska rådet, rådet och kommissionen.
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