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Докладът следва да се основава на оценката на Договора от Лисабон, изготвена в 
доклада на Corbett/Méndez de Vigo, без да я повтаря. Докладът има за цел да подготви 
Парламента за изпълнението на Договора и  допълва инициативните доклади, които 
комисията по конституционни въпроси изготвя относно

- въздействието на Договора от Лисабон върху институционалния баланс на Съюза;
- институционалните аспекти на службата за външна дейност;
- перспективите за развитие на гражданския диалог в рамките на Договора от Лисабон;
- предизвикателството на демокрацията: оправомощаване на гражданите на ЕС.

Той предоставя случай за систематизиране на евентуални проблеми на прехода, които е 
необходимо да се разгледат на междуинституционално равнище.

Докладът следва да се разгледа в пленарна зала през септември. Затова становищата на 
асоциираните комисии следва да са на разположение по възможност в края на май и не 
по-късно от 3 юни 2008 г.

Тъй като по това време в няколко държави-членки процедурите по ратифициране на 
Договора от Лисабон все още няма да са приключили, трябва да се положат усилия тези 
въпроси да се разгледат по подходящ начин, така че да се избегне евентуална негативна 
намеса в тези процедури.

Асоциираните комисии се приканват в становищата си да дадат оценка на два основни 
въпроса:

1) Кои са политическите приоритети на комисията с оглед използването на новите 
правомощия на Парламента, предвидени в Договора от Лисабон?

2) Как предвижда комисията да се справи с прехода от консултации към съвместно 
вземане на решения в законодателните процедури и с другите процедурни 
промени?

В становищата си комисиите следва по-специално да разгледат следните аспекти:

По първия въпрос:

1.1 Според комисията кои от приоритетните цели на политики могат да се преследват 
по-ефективно с Договора от Лисабон?

1.2 За тази цел какви политически инициативи следва да предприеме Парламентът?
1.3 Какви подобрения на процедурите за контрол предлага комисията, за да се 

използва пълноценно новата роля на Парламента в областите, в които има 
правомощия?

1.4 Какви важни нови законодателни мерки, попадащи в рамките на нейните 
правомощия комисията очаква, че Комисията ще предложи като приоритетни след 
влизането в сила на  Договора от Лисабон?

1.5 Как според комисията и доколкото се отнася до нейните правомощия, трябва да се 
пригоди средносрочната и дългосрочна законодателна и работна програма на 
Съюза с оглед предвидените в Договора от Лисабон промени?
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По втория въпрос:

2.1 Кои внесени и очаквани законодателни предложения ще бъдат засегнати от 
промени в процедурата към момента на влизане в сила на Договора от Лисабон?

2.2 Кои от внесените предложения следва спешно да се приемат преди края на 2008 
г.; в такъв случай, по какъв начин могат да се предпазят прерогативите на 
Парламента?

2.3 Има ли законодателни процедури, попадащи в обхвата на споделените 
компетенции, при които би могъл да възникне сериозен проблем, ако 
окончателното приемане на акта не стане в рамките на осем седмици (информация 
от националните парламенти) след влизането в сила на Договора от Лисабон?

2.4 Кои от внесените предложения могат да се считат за остарели и окончателно 
изоставени в Съвета?

2.5 Сред внесените предложения, по които Парламентът вече е дал становище в 
рамките на процедурата за консултации, кои от тях по политически причини 
трябва да преминат към първо четене съгласно процедурата за съвместно вземане 
на решение (в смисъл, че в другите случаи становището на Парламента би могло 
да се потвърди на първо четене, при условие че мотивираните становища на 
националните парламенти не изискват повторно повдигане на въпроса)?

2.6 Има ли комисията конкретно становище във връзка с бъдещото прилагане на 
разпоредбите относно делегираните актове (член 249 Б) и изпълнителните актове 
(член 249 В)?

По въпроса за специалния принос на комисията по конституционни въпроси

Ролята на комисията по конституционни въпроси основно е да обедини и синтезира  
позициите на асоциираните комисии и да разгледа институционалните аспекти, 
възникнали в този контекст.

В рамките на специалните правомощия на комисията по конституционни въпроси, 
принос към този доклад би могло да бъде изготвянето на оценка за най-добрия подход, 
чрез който, при надлежно спазване на прерогативите на Парламента, да се избегне 
ситуацията, при която отсъствието на общи правила относно изпълнителните актове 
(член 249 В) създава пречка за приемането на законодателни актове.
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