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Poročilo bi moralo izhajati iz ocene lizbonske pogodbe, ki jo vsebuje poročilo 
Corbett/Méndez de Vigo, ne da bi jo ponavljalo. Namen poročila je, da pripravi Parlament na 
izvajanje pogodb, in sicer kot dopolnitev samoiniciativnih poročil, ki jih Odbor za ustavne 
zadeve pripravlja glede

– vpliva lizbonske pogodbe na institucionalno ravnovesje v Uniji;
– institucionalnih vidikov službe za zunanjepolitično delovanje;
– možnostih za razvijanje civilnega dialoga v okviru lizbonske pogodbe;
– izziv demokracije: krepitev vloge državljana EU.

Poročilo bo ponudilo priložnost za ugotavljanje vseh prehodnih težav, ki jih bo treba 
obravnavati na medinstitucionalni ravni.

Preučili naj bi ga septembra na plenarnem zasedanju, zato naj bi bila mnenja pridruženih 
odborov, če je le mogoče, na voljo do konca meseca maja in najkasneje do 3. junija 2008.

Ker postopki ratifikacije v številnih državah članicah do tega časa še ne bodo končani, je treba 
k tem zadevam pristopiti na ustrezen način, da se prepreči vsakršno negativno vmešavanje v 
postopke.

Pridruženi odbori so vabljeni, da v svojih mnenjih oblikujejo oceno o dveh poglavitnih 
vprašanjih:

1) Katere so politične prednostne naloge odbora glede na uporabo novih pristojnosti 
Parlamenta, predvidenih v lizbonski pogodbi? 

2) Kako se namerava odbor soočiti s prehodom od posvetovanja na soodločanje v 
zakonodajnih postopkih in z ostalimi spremembami postopkov?

Odbori naj bi v svojih mnenjih obravnavali zlasti naslednje posebne vidike: 

Glede prvega vprašanja:

1.1 Katerega od prednostnih političnih ciljev je po mnenju odbora mogoče bolj učinkovito 
uresničevati v okviru lizbonske pogodbe?

1.2 Katere politične pobude bi v ta namen moral sprejeti Parlament?
1.3 Katere izboljšave postopkov pregleda priporoča odbor, da bi se v celoti izkoristila nova 

vloga Parlamenta na področjih, za katera je odgovoren?
1.4 Katere nove pomembne zakonodajne ukrepe, ki sodijo v njeno pristojnost, bo po 

pričakovanjih odbora predlagala Komisija kot prednostne naloge po začetku veljavnosti 
lizbonske pogodbe? 

1.5 Kako bi bilo treba po mnenju odbora in glede na njegove pristojnosti prilagoditi 
srednjeročni in dolgoročni zakonodajni in delovni program Unije v luči sprememb, ki 
jih predvideva lizbonska pogodba?

Glede drugega vprašanja:

2.1 Na katere zakonodajne predloge, ki so v teku ali so pričakovani, bo vplivala sprememba 
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postopka, ko bo začela veljati lizbonska pogodba? 
2.2 Katere od nerešenih predlogov bi bilo treba nujno sprejeti še pred koncem leta 2008; 

kako bi se v takšnih primerih zaščitilo posebne pravice Parlamenta? 
2.3 Ali bi pri katerem od postopkov, ki sodijo v deljeno pristojnost, prišlo do velikih težav, 

če ne bi bil zakon dokončno sprejet v osmih tednih (podatek nacionalnih parlamentov) 
po začetku veljave lizbonske pogodbe?

2.4 Kateri predlogi, ki čakajo na obravnavo, lahko štejejo za zastarele, ker so bili v Svetu v 
celoti opuščeni? 

2.5 V zvezi s katerim od predlogov, ki čakajo na obravnavo in glede katerih je Parlament že 
dal mnenje v skladu s postopkom posvetovanja, bi bilo treba zaradi potreb politike 
začeti s postopkom prve obravnave (pri čemer se razume, da bi se lahko v ostalih 
primerih mnenje Parlamenta potrdilo kot prvo obravnavo, če obrazložena mnenja, ki bi 
jih prejeli od nacionalnih parlamentov, ne bi zahtevala, da se zadevo ponovno 
pregleda)?

2.6 Ali ima odbor posebno mnenje o prihodnjem izvajanju določb, ki zadevajo delegirane 
akte (člen 249 B) in izvedbene akte (člen 249 C)?

Glede posebnega prispevka odbora AFCO

Vloga odbora AFCO bi bila predvsem združevati stališča pridruženih odborov v novo celoto 
in obravnavati institucionalne vidike, ki bili izpostavljeni v tem kontekstu. 

V okviru posebne pristojnosti odbora AFCO bi možen prispevek k temu poročilu lahko bila 
ocena o najboljšem načinu nadaljnjega postopanja, da bi ob ustreznem upoštevanju posebnih 
pravic Parlamenta preprečili, da bi pomanjkanje splošnih pravil glede izvedbenih aktov (člen 
149 C) pomenilo oviro pri sprejemanju zakonodaje.
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