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A jelentésnek a Lisszaboni Szerződés Corbett/Méndez de Vigo által készített jelentés 
értékelésére kell épülnie, annak ismétlése nélkül. Célja a Parlament felkészítése a Szerződés 
végrehajtására, azokon a saját kezdeményezésű jelentéseken túl, amelyeket az Alkotmányügyi 
Bizottság készít az alábbiakkal kapcsolatban:

- a Lisszaboni Szerződés hatása az Unió intézményi egyensúlyára,
- az európai külügyi szolgálat intézményi vonatkozásai,
- a civil társadalmi párbeszéd fejlesztésének távlatai a Lisszaboni Szerződés értelmében,
- a demokrácia kihívása: az uniós polgárok jogainak bővítése.

Lehetővé teszi mindazon átmeneti problémák szemügyre vételét, amelyeket intézményközi 
szinten kell megvizsgálni.

A jelentést a szeptemberi plenáris ülésen vitára kell bocsátani. Ezért a társbizottságok 
véleményének lehetőleg május végéig, de legkésőbb 2008. június 3-ig elérhetőnek kell lennie.

Tekintve, hogy addigra a Lisszaboni Szerződés ratifikációja több tagországban még nem zárul 
le, ezeket a problémákat oly módon kell kezelni, hogy ne hassanak negatívan a ratifikáció 
folyamatára.

A társbizottságok véleményüket két fő kérdés mentén fejthetik ki:

1) Melyek a bizottság politikai prioritásai a Lisszaboni Szerződés által biztosított új 
parlamenti hatáskörökre vonatkozóan?

2) Hogyan képzeli el a bizottság a konzultációról az együttdöntési eljárásra történő 
átmenetet a jogalkotási eljárásokban, illetve az egyéb eljárások terén történt változások 
kezelését?

A bizottságoknak véleményükben különösen az alábbi szempontokat kell figyelembe 
venniük:

Ami az első kérdést illeti:

1.1 A bizottság szerint melyek azok a politikai prioritással rendelkező célkitűzések, amelyek 
megvalósítására a Lisszaboni Szerződéssel hatékonyabban lehetne törekedni?

1.2 E célból milyen politikai kezdeményezéseket tehet a Parlament?
1.3 Milyen változtatásokat javasol a bizottság a parlamenti ellenőrzési eljárásokban, hogy a 

Parlament a hatáskörébe tartozó területeken az új jogosultságait minél hatékonyabban 
hasznosíthassa?

1.4 Milyen, a hatáskörébe tartozó fontos új, prioritásként kezelendő jogalkotási 
intézkedések ajánlására számít a parlamenti bizottság a Bizottság részéről a Lisszaboni 
Szerződés hatálybalépése után?

1.5 A bizottság szerint – hatáskörének függvényében – hogyan lehetne az Unió közép- és 
hosszú távú jogalkotási és munkaprogramját a Lisszaboni Szerződés által bevezetett 
változtatásoknak megfeleltetni?
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Ami a második kérdést illeti:

2.1 milyen függőben lévő vagy várható jogalkotási javaslatokat érint a Lisszaboni Szerződés 
hatálybalépésével fellépő eljárási változás?

2.2 a függőben lévő javaslatok közül melyeket kell sürgősen, a 2008-as év vége előtt 
elfogadni; ilyen esetekben hogyan lehetne a Parlament előjogait megőrizni?

2.3 vannak-e olyan, megosztott hatáskörbe eső jogalkotási eljárások, amely esetében súlyos 
probléma merülne fel, ha a jogi aktus végső elfogadása nem következne be nyolc héten 
belül (nemzeti parlamentek tájékoztatása) a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével?

2.4 a függőben lévő javaslatok közül melyek azok, amelyek elavultnak tekinthetők, mivel a 
Tanács végképp elvetette őket?

2.5 azon függőben lévő javaslatok közül, amelyekről a Parlament a konzultációs eljárás 
szerint már véleményt nyilvánított, melyeknél merül fel a politikai igény az 
együttdöntési eljárás szerinti első olvasatra (annak tudatában, hogy más esetekben a 
Parlament véleménye első olvasatnak tekinthető, feltéve, hogy a nemzeti 
parlamentekhez kiküldött indokolt vélemények esetében nem szükséges a kérdés újabb 
megvitatása)?

2.6 van-e a bizottságnak valamilyen határozott álláspontja a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat (249b. cikk) és a végrehajtási aktusokat (249c. cikk) érintő rendelkezések 
jövőbeli végrehajtását illetően?

Ami az AFCO-bizottság különleges hozzájárulását illeti

Az AFCO-bizottság legfőbb szerepe abban állna, hogy összefoglalja a társbizottságok 
álláspontját, és az ebben a kontextusban felmerülő intézményi kérdésekre megoldást keressen.

A jelen jelentéshez való lehetséges hozzájárulás az AFCO-bizottság saját hatáskörén belül 
annak a kidolgozása lenne, hogyan lehetne továbblépni – a Parlament előjogait szem előtt 
tartva – annak érdekében, hogy elkerüljük azt az esetet, amikor a végrehajtási jogszabályokra 
(149c. cikk) vonatkozó általános szabályok hiánya megakadályozza a jogalkotás folyamatát.
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