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Het verslag dient te worden gebaseerd op de evaluatie van het Verdrag van Lissabon in het 
verslag Corbett/Méndez de Vigo, zonder dit te herhalen. Het heeft tot doel het Parlement voor 
te bereiden op de tenuitvoerlegging van dit verdrag, in aanvulling op de initiatiefverslagen die 
de Commissie constitutionele zaken momenteel opstelt over

- de impact van het Verdrag van Lissabon op het institutionele evenwicht in de Unie;
- de institutionele aspecten van de Dienst voor extern optreden,
- de vooruitzichten voor de ontwikkeling van de maatschappelijke dialoog in het kader van 

het Verdrag van Lissabon;
- de taak van democratie: zeggenschap voor de Europese burger.

Het verslag biedt de gelegenheid om eventuele overgangsproblemen te inventariseren die op 
interinstitutioneel niveau dienen te worden opgelost.

Het verslag zou in september door de voltallige vergadering moeten worden behandeld. De 
adviezen van de betrokken commissies zouden daarom voor zover mogelijk eind mei en 
uiterlijk per 3 juni 2008 beschikbaar moeten zijn.

Aangezien de ratificatieprocedures voor het Verdrag van Lissabon in verschillende lidstaten 
op dat moment nog niet afgerond zullen zijn, dient ervoor te worden gezorgd dat deze 
vraagstukken adequaat aan de orde worden gesteld, zodat negatieve interferentie met deze 
procedures wordt voorkomen.

De betrokken commissies worden verzocht in hun adviezen een evaluatie van twee 
belangrijke vraagstukken op te nemen:

1) Wat zijn de politieke prioriteiten van de commissie met betrekking tot het gebruik van de 
nieuwe bevoegdheden die het Parlement door het Verdrag van Lissabon heeft gekregen?

2) Hoe denkt de commissie zich in te stellen op de overgang van raadpleging naar 
medebeslissing in wetgevingsprocedures en andere procedurele veranderingen?

In hun advies zouden de commissie met name moeten ingaan op de volgende aspecten:

Wat betreft de eerste vraag:

1.1 Welke van haar prioritaire beleidsdoelstellingen kunnen volgens de commissie met het 
Verdrag van Lissabon doelmatiger worden nagestreefd?

1.2 Welke politieke initiatieven zou het Parlement hiertoe moeten nemen?
1.3 Welke verbeteringen van de parlementaire toetsingsprocedures stelt de commissie voor 

om op de gebieden die onder haar bevoegdheid vallen ten volle gebruik te kunnen maken 
van de nieuwe rol van het Parlement?

1.4 Welke belangrijke nieuwe wetgevingsmaatregelen die onder de bevoegdheid van de 
commissie vallen zal de Europese Commissie na de inwerkingtreding van het Verdrag 
van Lissabon volgens de commissie prioritair voorstellen?

1.5 Hoe dient het wetgevings- en werkprogramma van de Unie voor de middellange en de 
lange termijn volgens de commissie - en voor zover het haar bevoegdheden betreft - te 
worden aangepast met het oog op de wijzigingen die in het Verdrag van Lissabon 
voorzien zijn?



DT\716922NL.doc 3/3 PE404.656v01-00

NL

Met betrekking tot de tweede vraag:

2.1 Op welke in behandeling zijnde of verwachte wetgevingsvoorstellen zal een wijziging 
van de procedure van invloed zijn als het Verdrag van Lissabon in werking treedt?

2.2 Welke van de in behandeling zijnde voorstellen dienen dringend en voor het eind van 
2008 te worden goedgekeurd; op welke manier zouden de prerogatieven van het 
Parlement in dergelijke gevallen kunnen worden gewaarborgd?

2.3 Zijn er onder de gedeelde bevoegdheid vallende wetgevingsprocedures waarbij ernstige 
problemen zouden ontstaan indien de definitieve goedkeuring niet binnen acht weken zou 
plaatsvinden (kennisgeving aan de nationale parlementen) na de inwerkingtreding van 
het Verdrag van Lissabon?

2.4 Welke van de in behandeling zijnde voorstellen kunnen als vervallen worden beschouwd 
omdat zij definitief in de Raad zijn opgegeven?

2.5 Voor welke van de in behandeling zijnde voorstellen waarover het Parlement zich reeds 
heeft uitgesproken overeenkomstig de raadplegingsprocedure ontstaat de politieke
noodzaak om gebruik te maken van een eerste lezing volgens de 
medebeslissingsprocedure (ervan uitgaande dat in de overige gevallen het standpunt van 
het Parlement als eerste lezing wordt beschouwd, en dat de met redenen omklede 
standpunten van de nationale parlementen niet vereisen dat het onderwerp opnieuw in 
behandeling wordt genomen)?

2.6 Heeft de commissie een bepaalde visie ten aanzien van de komende toepassing van de 
bepalingen betreffende gedelegeerde handelingen (art. 249 B) en uitvoeringshandelingen 
(art. 249 C)?

Wat betreft de specifieke bijdrage van de commissie AFCO

Het is de rol van de commissie AFCO om de door de commissies uitgesproken standpunten 
samen te voegen tot een beknopt geheel en om in te gaan op eventuele institutionele aspecten 
die in deze context aan de orde worden gesteld.

In het kader van haar specifieke bevoegdheden zou de commissie AFCO als mogelijke 
bijdrage tot dit verslag kunnen nagaan hoe - onder eerbiediging van de prerogatieven van het 
Parlement - kan worden voorkomen dat de afwezigheid van algemene regels betreffende 
uitvoeringshandelingen (art. 249 C) een belemmering gaat vormen voor het vaststellen van 
wetgeving.
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