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Raportul ar trebui să se bazeze pe evaluarea Tratatului de la Lisabona din raportul 
Corbett/Méndez deVigo, dar fără a-l repeta. Obiectivul acestuia este de a pregăti Parlamentul 
pentru punerea în aplicare a Tratatului, pe lângă rapoartelor din proprie iniţiativă ale Comisiei 
pentru afaceri constituţionale privind:

- impactul Tratatului de la Lisabona asupra echilibrului instituţional al Uniunii;
- aspectele instituţionale ale Serviciului de acţiune externă;
- perspectivele pentru dezvoltarea unui dialog civil în temeiul Tratatului de la Lisabona;
- miza democraţiei: acordarea de prerogative cetăţenilor UE.

Acesta va permite realizarea unui bilanţ al eventualelor probleme de tranziţie care ar trebui 
rezolvate la nivel inter-instituţional.

Raportul ar trebui supus examinării în plen în luna septembrie. Prin urmare, avizele comisiilor 
asociate ar trebui să fie disponibile, în măsura posibilului, înainte de sfârşitul lunii mai şi nu 
mai târziu de 3 iunie 2008.

Dat fiind faptul că, până la acea dată, nu toate statele membre vor fi încheiat procedurile de 
ratificare a Tratatului de la Lisabona, trebuie să se aibă grijă ca aceste chestiuni să fie tratate 
într-un mod corespunzător, astfel încât să fie evitată orice interferenţă negativă cu acestea.

Comisiile asociate sunt invitate să dezvolte în avize evaluarea două chestiuni importante:

1) Care sunt priorităţile politice ale comisiei cu privire la utilizarea noilor puteri care îi 
revin Parlamentului prin Tratatul de la Lisabona?

2) Cum intenţionează comisia să gestioneze tranziţia de la consultare la codecizie în 
procedurile legislative şi alte schimbări procedurale?

În avizele lor, comisiile ar trebui să acorde se concentreze asupra următoarelor aspecte 
specifice:

În ceea ce priveşte prima întrebare:

1.1 În opinia comisiei, care dintre obiectivele sale politice prioritare ar putea fi realizat într-
un mod mai eficace în temeiul Tratatului de la Lisabona?

1.2 Ce iniţiative politice ar trebui să ia Parlamentul în acest sens?
1.3 Ce îmbunătăţiri ale procedurilor parlamentare de reglementare cu control recomandă 

comisia pentru a valorifica pe deplin noul rol al Parlamentului în domeniile care ţin de 
competenţa acestuia?

1.4 Ce noi măsuri legislative importante ţinând de competenţa sa aşteaptă comisia să fie 
propuse de către Comisia Europeană ca priorităţi după intrarea în vigoare a Tratatului de 
la Lisabona?

1.5 În opinia comisiei şi cadrul mandatului acesteia, cum ar trebui să fie adaptat programul 
legislativ şi de lucru pe termen mediu şi lung al Uniunii, având în vedere schimbările 
prevăzute în acest sens în Tratatul de la Lisabona?



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

RO

În ceea ce priveşte cea de-a doua întrebare:

2.1 ce propuneri legislative aflate în curs de adoptare sau planificate vor fi afectate de o 
schimbare a procedurii la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona?

2.2 care dintre propunerile în curs de adoptare ar trebui adoptate urgent şi care înainte de 
finele anului 2008? prin ce mijloace vor putea fi protejate prerogativele Parlamentului în 
astfel de cazuri?

2.3 există proceduri legislative ţinând de competenţe partajate, care ar fi grav afectate în 
cazul în care adoptarea finală a actului nu ar avea loc în decurs de opt săptămâni 
(informarea parlamentelor naţionale) după intrarea în vigoare a Tratatului de la 
Lisabona?

2.4 care dintre propunerile în curs de adoptare pot fi considerate caduce ca urmare a 
abandonării definitive a acestora în Consiliu?

2.5 care dintre propunerile în curs de adoptare, asupra cărora Parlamentul şi-a dat deja 
avizul, conform procedurii de consultare, dau naştere necesităţii politice de a proceda la 
o primă lectură, în temeiul procedurii de codecizie (înţelegându-se că în celelalte cazuri 
avizul Parlamentului ar putea fi confirmat ca primă lectură, cu condiţia ca avizele 
motivate care sunt adresate parlamentelor naţionale să nu solicite reluarea procedurii)?

2.6 are comisia alte opinii specifice privind viitoarea aplicare a dispoziţiilor legate de actele 
delegate (Art. 249 B) şi de actele de punere în aplicare (Art. 249 C)?

În ceea ce priveşte contribuţia specifică adusă de Comisia AFCO

Rolul Comisiei AFCO va consta în principal în reunirea şi sintetizarea poziţiilor exprimate de 
comisiile asociate şi tratarea eventualelor aspecte instituţionale care reies din acest context.

O eventuală contribuţie la acest raport, care ţine de competenţele specifice ale Comisiei 
AFCO, ar putea fi evaluarea celor mai adecvate mijloace care trebuie adoptate astfel încât, 
acordând respectul cuvenit prerogativelor Parlamentului, absenţa unor reguli generale privind 
actele de punere în aplicare (Art. 249 C) să nu constituie un obstacol pentru adoptarea 
legislaţiei.


	716922ro.doc

