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Denne betænkning bør bygge på den vurdering af Lissabontraktaten, som fremgår af Corbett-
Méndez de Vigo-betænkningen, uden dog at være en gentagelse heraf. Betænkningen har til 
formål at forberede Parlamentet på gennemførelsen af traktaten og er et supplement til de 
initiativbetænkninger, som Udvalget om Konstitutionelle Anliggender er ved at udarbejde om:

- Lissabontraktatens indvirkning på den institutionelle ligevægt i EU
- de institutionelle aspekter af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
- perspektiverne for udviklingen af den civile dialog under Lissabontraktaten
- demokratiudfordringen:  indflydelse til EU-borgerne.

Betænkningen vil give anledning til at tage bestik af de overgangsproblemer, som det er 
nødvendigt at tage stilling til på interinstitutionelt plan. 

Betænkningen skal behandles på plenarmødet i september. Udtalelserne fra de associerede 
udvalg skal derfor om muligt foreligge inden udgangen af maj måned, dog senest den 3. juni 
2008.

Da ratifikationsproceduren for Lissabontraktaten på det tidspunkt stadig ikke vil være afsluttet 
i en række medlemsstater, henledes opmærksomheden på, at denne situation bør omtales på 
en hensigtsmæssig måde for at undgå, at ratifikationen påvirkes i negativ retning.  

De associerede udvalg opfordres til i udtalelserne at foretage en vurdering af to 
hovedspørgsmål:

1) Hvad er udvalgets politiske prioriteringer med hensyn til anvendelsen af Parlamentets 
nye beføjelser i henhold til Lissabontraktaten?

2) Hvordan forestiller udvalget sig, at det vil håndtere overgangen fra høringsprocedure til 
fælles beslutningstagen i lovgivningsproceduren samt andre proceduremæssige 
ændringer?

Udvalgene bør i udtalelserne navnlig tage stilling til følgende aspekter:

For så vidt angår det første spørgsmål:

1.1 Hvilke af dets prioriterede politiske målsætninger mener udvalget bedre vil kunne 
opfyldes under Lissabontraktaten? 

1.2 Hvilke politiske initiativer bør Parlamentet tage i den forbindelse?
1.3 Hvilke forbedringer af Parlamentets kontrolprocedurer bør der ifølge udvalget foretages 

for at få fuldt udbytte af Parlamentets nye rolle på de områder, der hører under udvalgets 
ansvarsområde?

1.4 Hvilke vigtige, nye lovgivningsmæssige foranstaltninger, inden for udvalgets 
ansvarsområde, må Kommissionen, efter udvalgets opfattelse, forventes at ville 
forelægge efter Lissabontraktatens ikrafttræden?

1.5 Hvorledes mener udvalget, at EU's lovgivnings- og arbejdsprogram på mellemlang og 
lang sigt, i relation til udvalgets ansvarsområde, bør tilpasses til ændringerne i 
Lissabontraktaten?
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For så vidt angår det andet spørgsmål:

2.1 Hvilke foreliggende eller forventede forslag til retsakter vil blive berørt af en ændret 
procedure i forbindelse med Lissabontraktatens ikrafttræden?

2.2 Hvilke foreliggende forslag bør vedtages hurtigst muligt og inden udgangen af år 2008? 
På hvilken måde vil Parlamentets prærogativer kunne beskyttes i sådanne tilfælde?

2.3 Vil det give alvorlige problemer for nogle af de lovgivningsmæssige procedurer, der er 
omfattet af den delte kompetence, hvis den endelige vedtagelse af retsakten først kan 
finde sted otte uger efter Lissabontraktatens ikrafttræden (pga. høringen af de nationale 
parlamenter)? 

2.4 Hvilke foreliggende forslag er overflødige, fordi Rådet må anses definitivt at have 
opgivet dem? 

2.5 Er der et politisk behov for, at nogle af de foreliggende forslag, som Parlamentet 
allerede har afgivet udtalelse om i henhold til høringsproceduren, fortsætter til 
førstebehandling under proceduren med fælles beslutningstagen (således forstået, at 
Parlamentets udtalelse i andre tilfælde kan anerkendes som dets 
førstebehandlingsholdning, forudsat at begrundede udtalelser modtaget fra de nationale 
parlamenter ikke kræver, at sagen skal tages op igen)?

2.6 Har udvalget nogen særlige synspunkter med hensyn til den kommende gennemførelse 
af bestemmelserne vedrørende delegerede retsakter (artikel 249 B) og 
gennemførelsesretsakter (artikel 249 C)?

For så vidt angår AFCO-udvalgets særlige bidrag

AFCO-udvalget vil navnlig have til opgave at sammenfatte de synspunkter, som de 
associerede udvalg giver udtryk for, og at behandle de institutionelle aspekter der rejses i 
denne sammenhæng.

AFCO-udvalget kunne eventuelt, som led i dets særlige ansvarsområde, bidrage til denne 
betænkning ved at foretage en vurdering af, hvordan det under skyldig hensyntagen til 
Parlamentets prærogativer bedst kan undgås, at manglen på generelle bestemmelser 
vedrørende gennemførelsesretsakter (artikel 149 C) kommer til at forhindre vedtagelsen af 
retsakter.
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