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Η έκθεση πρέπει να βασιστεί στην αξιολόγηση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που 
περιλαμβάνεται στην έκθεση Corbett/Méndez de Vigo, χωρίς να την επαναλαμβάνει.  Στόχος 
της είναι η προετοιμασία του Κοινοβουλίου για την εφαρμογή της εν λόγω Συνθήκης. Άλλες 
εκθέσεις πρωτοβουλίας που εκπονούνται από την επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων στο 
ίδιο πλαίσιο αφορούν τα:

- αντίκτυπος της Συνθήκης της Λισσαβώνας στη θεσμική ισορροπία της Ένωσης,
- θεσμικές πτυχές της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, 
- προοπτικές για την ανάπτυξη του διαλόγου των πολιτών στο πλαίσιο της Συνθήκης της 
Λισσαβώνας,
- πρόκληση της δημοκρατίας: η ενδυνάμωση του ρόλου των πολιτών της ΕΕ.

Η έκθεση θα προσφέρει τη δυνατότητα να γίνει εκτίμηση των προβλημάτων μετάβασης που 
ενδέχεται να  χρειαστεί να εξεταστούν σε διοργανικό επίπεδο.

Η έκθεση θα εξεταστεί στην Ολομέλεια τον Σεπτέμβριο. Κατά συνέπεια πρέπει οι 
γνωμοδοτήσεις των συνδεδεμένων επιτροπών να είναι διαθέσιμες, εάν είναι δυνατόν, μέχρι το 
τέλος Μαΐου και οπωσδήποτε έως τις 3 Ιουνίου 2008.

Επειδή μέχρι τότε οι διαδικασίες για την κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας δεν θα 
έχουν ολοκληρωθεί σε ορισμένα κράτη, πρέπει να αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή, τα θέματα 
αυτά να αντιμετωπιστούν με τον κατάλληλο τρόπο ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε 
επιζήμια επέμβαση στις συγκεκριμένες διαδικασίες.

Οι συνδεδεμένες επιτροπές καλούνται να συμπεριλάβουν στις γνωμοδοτήσεις τους εκτίμηση 
όσον αφορά τα δύο ακόλουθα ερωτήματα:

1) Ποιες είναι οι πολιτικές προτεραιότητες της επιτροπής σχετικά με τη χρήση των νέων 
εξουσιών που εκχωρούνται στο Κοινοβούλιο με τη Συνθήκη της Λισσαβώνας;

2) Πώς προτίθεται η επιτροπή να αντιμετωπίσει τη μετάβαση από τη διαβούλευση στη 
συναπόφαση στις νομοθετικές διαδικασίες, και τις άλλες διαδικαστικές αλλαγές;

Στις γνωμοδοτήσεις τους, οι επιτροπές πρέπει να εξετάσουν ιδίως τις παρακάτω πτυχές: 

Σχετικά με το πρώτο ερώτημα:

1.1 Κατά την άποψη της επιτροπής, ποιοι από τους πρωταρχικούς πολιτικούς στόχους 
μπορούν να επιδιωχθούν αποτελεσματικότερα στο πλαίσιο της Συνθήκης της 
Λισσαβώνας;

1.2 Ποιες πολιτικές πρωτοβουλίες θα πρέπει να αναλάβει το κοινοβούλιο για αυτόν τον 
σκοπό;

1.3 Ποιες βελτιώσεις των διαδικασιών κοινοβουλευτικού ελέγχου προτείνει η επιτροπή 
προκειμένου να αξιοποιήσει στο μέγιστο, στους τομείς της αρμοδιότητας της, τον νέο 
ρόλο του Κοινοβουλίου;

1.4 Ποια σημαντικά νέα νομοθετικά μέτρα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της αναμένει η 
επιτροπή να προταθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά προτεραιότητα μετά την 
έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβώνας; 
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1.5 Ποιες είναι οι προσαρμογές που πρέπει να γίνουν μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, 
κατά την άποψη της επιτροπής και όσον αφορά την αρμοδιότητά της, στο νομοθετικό 
πρόγραμμα και το πρόγραμμα εργασίας ενόψει των αλλαγών που προβλέπονται από τη 
Συνθήκη της Λισσαβώνας;

Σχετικά με το δεύτερο ερώτημα:

2.1 Για ποιες εκκρεμείς ή αναμενόμενες νομοθετικές προτάσεις θα  υπάρξουν αλλαγές στη 
διαδικασία από τη στιγμή που θα τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη της Λισσαβώνας;

2.2 Ποιες από τις εκκρεμείς προτάσεις πρέπει να εγκριθούν επειγόντως και μάλιστα πριν 
από το τέλος του έτους 2008; με ποιον τρόπο μπορούν να διασφαλιστούν τα προνόμια 
του Κοινοβουλίου σε αυτές τις περιπτώσεις;

2.3 Υπάρχουν νομοθετικές διαδικασίες συντρέχουσας αρμοδιότητας, στις οποίες θα 
προκληθούν σοβαρά προβλήματα εάν η οριστική έγκριση της νομοθετικής πράξης δεν 
πραγματοποιηθεί μέσα σε οκτώ εβδομάδες (πληροφόρηση των Εθνικών Κοινοβουλίων) 
από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβώνας; 

2.4 Ποιες από τις εκκρεμείς προτάσεις μπορεί να θεωρηθούν άνευ αντικειμένου επειδή 
έχουν εγκαταλειφθεί οριστικά από το Συμβούλιο; 

2.5 Σε ποιες από τις εκκρεμείς προτάσεις, στις οποίες έχει ήδη γνωμοδοτήσει το 
Κοινοβούλιο δυνάμει της διαδικασίας της διαβούλευσης, προκύπτει πολιτική ανάγκη να 
πραγματοποιηθεί πρώτη ανάγνωση σύμφωνα με τη διαδικασία της συναπόφασης 
(εξυπακούεται ότι στις λοιπές περιπτώσεις η γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου θα 
μπορούσε να επιβεβαιωθεί ως πρώτη ανάγνωση, υπό την προϋπόθεση ότι οι 
αιτιολογημένες γνώμες που έχουν ληφθεί από τα εθνικά κοινοβούλια δεν επιβάλλουν 
επανεξέταση του θέματος);  

2.6 Έχει η επιτροπή συγκεκριμένες απόψεις όσον αφορά τη μελλοντική εφαρμογή των 
διατάξεων που αφορούν τις πράξεις κατ' εξουσιοδότηση (Άρθρο  249 Β) και τις 
εκτελεστικές πράξεις (Άρθρο 249 Γ);

Σχετικά με την ειδική συμβολή της επιτροπής AFCO

Ο ρόλος της επιτροπής AFCO θα είναι κυρίως η συγχώνευση των θέσεων που εκφράζονται 
από τις συνδεδεμένες επιτροπές σε μια συνθετική έκθεση και η εξέταση των θεσμικών 
πτυχών που προκύπτουν σε αυτό το πλαίσιο.

Στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της, η συμβολή της επιτροπής AFCO στην εν λόγω έκθεση θα 
μπορούσε να συνίσταται στην εκτίμηση του ιδανικότερου τρόπου για να αποφευχθεί, 
τηρουμένων των αρμοδιοτήτων του Κοινοβουλίου, η πρόκληση εμποδίων στην έγκριση 
νομοθεσίας λόγω της έλλειψης γενικών κανόνων για τις πράξεις κατ' εξουσιοδότηση (άρθρο 
149 C).


