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Sprawozdanie powinno bazować na ocenie traktatu lizbońskiego przedstawionej 
w sprawozdaniu Corbetta/Méndez de Vigo, lecz bez powtarzania jej. Ma ono na celu 
przygotowanie Parlamentu do wdrożenia tego traktatu, uzupełniając jednocześnie 
przygotowywane z inicjatywy Komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO) sprawozdania 
dotyczące:

- wpływu traktatu lizbońskiego na równowagę instytucjonalną Unii;
- aspektów instytucjonalnych Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych;
- perspektyw rozwijania dialogu obywatelskiego w ramach traktatu lizbońskiego;
- wyzwanie dla demokracji: wzmacnianie pozycji obywatela UE.

Umożliwi ono podsumowanie wszelkich problemów dotyczących przemian, jakie będzie 
należało rozwiązać na szczeblu międzyinstytucjonalnym.

Sprawozdanie to powinno zostać przeanalizowane na posiedzeniu plenarnym we wrześniu. 
W związku z tym opinie zaangażowanych komisji powinny być dostępne, w miarę 
możliwości, przed końcem maja i nie później niż 3 czerwca 2008 r.

Ponieważ w tym czasie w kilku państwach członkowskich nie zostaną jeszcze zakończone 
procedury ratyfikacyjne traktatu lizbońskiego, należy zadbać o odpowiednie rozwiązanie tych 
kwestii w celu uniknięcia jakiegokolwiek negatywnego oddziaływania wzajemnego z tymi 
procedurami.

Zaangażowane komisje zostały poproszone o przedstawienie w swoich opiniach odpowiedzi 
na dwa podstawowe pytania:

1) Jakie są polityczne priorytety danej komisji w odniesieniu do wykorzystania przez 
Parlament nowych uprawnień przewidzianych w traktacie lizbońskim?

2) W jaki sposób dana komisja zamierza poradzić sobie z przejściem od procedury 
konsultacji do współdecyzji w procedurach legislacyjnych oraz z innymi zmianami 
proceduralnymi?

Komisje powinny zająć się w swoich opiniach przede wszystkim następującymi kwestiami 
szczegółowymi:

W odniesieniu do pierwszego pytania:

1.1 Jakie polityczne priorytety danej komisji mogą być jej zdaniem realizowane bardziej 
skutecznie dzięki traktatowi lizbońskiemu?

1.2 Jakie inicjatywy polityczne powinien w związku z tym podjąć Parlament?
1.3 Jakie usprawnienia procedur nadzoru parlamentarnego proponuje dana komisja, aby 

w pełni wykorzystać w dziedzinach należących do jej zakresu odpowiedzialności nową 
rolę Parlamentu?

1.4 Przedstawienia projektów jakich nowych środków legislacyjnych oczekuje 
w pierwszym rzędzie dana komisja od Komisji Europejskiej po wejściu w życie traktatu 
lizbońskiego?

1.5 Jak, zdaniem komisji i w ramach jej zakresu odpowiedzialności, należy dostosować 
średnio- i długoterminowy program legislacyjny i pracy Unii w świetle zmian 
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przewidzianych w traktacie lizbońskim?
W odniesieniu do drugiego pytania:

2.1 Na jakie oczekujące na przyjęcie lub przewidywane wnioski legislacyjne wpłynie 
zmiana procedur w chwili wejścia w życie traktatu lizbońskiego?

2.2 Które spośród oczekujących wniosków należy przyjąć w trybie pilnym przed końcem 
2008 r.; jakimi środkami można w takich przypadkach zabezpieczyć prerogatywy 
Parlamentu?

2.3 Czy istnieją jakieś procedury legislacyjne należące do wspólnych kompetencji, 
z którymi mogą wiązać się poważne problemy w przypadku, gdyby do ostatecznego 
przyjęcia tego aktu nie doszło w ciągu ośmiu tygodni (informacja parlamentów 
krajowych) od daty wejścia w życie traktatu lizbońskiego?

2.4 Które spośród oczekujących wniosków można uznać za nieaktualne z uwagi na fakt, że 
zostały one ostatecznie odrzucone przez Radę?

2.5 Jeśli chodzi o wnioski oczekujące, w sprawie których Parlament wydał już opinię 
w ramach procedury konsultacji, to w odniesieniu do których z nich istnieje polityczna
potrzeba kontynuowania przygotowań do pierwszego czytania zgodnie z procedurą 
współdecyzji (w takim rozumieniu, że w innych przypadkach opinia Parlamentu może 
zostać uznana za pierwsze czytanie, pod warunkiem, że uzasadnione opinie otrzymane 
przez parlamenty krajowe nie wymagają ponownego omawiania danej sprawy)?

2.6 Czy dana komisja zgłasza jakieś szczególne uwagi dotyczące przyszłego wdrażania 
przepisów dotyczących aktów wydawanych w ramach procedury delegowania (art. 249 
B) i aktów wykonawczych (art. 249 C)?

W odniesieniu do szczególnej roli komisji AFCO:

Rola komisji AFCO będzie głównie polegała na formułowaniu syntezy opinii wyrażonych 
przez zaangażowane komisje oraz na zajmowaniu się wszelkimi kwestiami instytucjonalnymi 
poruszanymi w tym kontekście.

W ramach szczególnego zakresu kompetencji komisji AFCO ewentualnym wkładem w to 
sprawozdanie może stać się ocena najlepszych metod dalszego działania w celu uniknięcia, 
z należytym poszanowaniem prerogatyw Parlamentu, sytuacji, w której brak ogólnych zasad 
dotyczących przepisów wykonawczych (art. 149 C) powoduje przeszkody na drodze do 
przyjmowania aktów prawnych.


