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Mietinnön tulisi pohjautua Corbettin ja Méndez de Vigon mietintöön sisältyvään Lissabonin 
sopimuksen arviointiin sitä toistamatta. Sen tarkoituksena on valmentaa parlamenttia tämän 
sopimuksen täytäntöönpanoon. Samaan pyritään valiokunta-aloitteisilla mietinnöillä, joita 
perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta parhaillaan laatii

– Lissabonin sopimuksen vaikutuksesta unionin toimielinten väliseen tasapainoon 
– Euroopan ulkosuhdehallinnon institutionaalisista näkökohdista
– näkymistä kehittää Lissabonin sopimuksen mukaista kansalaisvuoropuhelua 
– demokratian haasteesta: EU-kansalaisten vaikutusvallan lisäämisestä.

Mietintö antaa tilaisuuden tutkiskella kaikkia niitä siirtymisvaiheen ongelmia, joita olisi 
käsiteltävä toimielinten välisellä tasolla.

Mietintöä olisi käsiteltävä syyskuun täysistunnossa. Lausunnon antavien valiokuntien
kantojen olisi siten oltava käytettävissä, mikäli mahdollista, toukokuun loppuun mennessä ja 
viimeistään 3. kesäkuuta 2008.

Koska Lissabonin sopimuksen ratifiointimenettelyjä ei ole useissa jäsenvaltioissa vielä tuohon 
aikaan saatu päätökseen, näitä asioita olisi käsiteltävä tarkoituksenmukaisella tavalla, jotta 
ratifiointimenettelyihin kohdistuvat mahdolliset haitalliset vaikutukset voidaan välttää.

Lausunnon antavia valiokuntia pyydetään sisällyttämään lausuntoihinsa arviot seuraavista 
olennaisista kysymyksistä:

1) Mitkä ovat valiokunnan ensisijaiset poliittiset tavoitteet Lissabonin sopimuksen 
mukaisen uuden toimivallan huomioon ottaen? 

2) Miten valiokunta aikoo selviytyä siirtymisestä lainsäädäntömenettelyissä kuulemisesta 
yhteispäätösmenettelyyn sekä muista menettelyjä koskevista muutoksista?

Valiokuntien olisi lausunnoissaan käsiteltävä etenkin seuraavia erityisnäkökohtia:

Ensimmäiseen kysymykseen liittyen:

1.1 Mitkä valiokunnan ensisijaisista poliittisista tavoitteista voidaan sen mielestä toteuttaa 
tehokkaammin Lissabonin sopimuksen nojalla?

1.2 Mitä poliittisia aloitteita parlamentin olisi tätä varten toteutettava?
1.3 Mitä parannuksia valiokunta ehdottaa parlamentaariseen valvontaan, jotta valiokunta voi 

toimivaltaansa kuuluvilla aloilla hyödyntää täysimääräisesti parlamentin uutta roolia? 
1.4 Mitä uusia tärkeitä valiokunnan vastuualueeseen kuuluvia lainsäädännöllisiä 

toimenpiteitä valiokunta odottaa komission ehdottavan mahdollisimman pian Lissabonin 
sopimuksen voimaantulon jälkeen?

1.5 Miten valiokunnan näkemyksen mukaan unionin keskipitkän ja pitkän aikavälin 
lainsäädäntö- ja työohjelmaa olisi Lissabonin sopimuksen tuomat muutokset huomioon 
ottaen mukautettava sen vastuualueiden osalta?
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Toiseen kysymykseen liittyen:

2.1 Mihin vireillä oleviin tai odotettavissa oleviin lainsäädäntöehdotuksiin menettelyn
muuttaminen vaikuttaa Lissabonin sopimuksen tullessa voimaan?

2.2 Mitkä vireillä olevat ehdotukset olisi hyväksyttävä kiireellisinä ja ennen vuoden 2008 
loppua; millä tavoin parlamentin oikeudet voitaisiin taata näissä tapauksissa?

2.3 Onko sellaisia jaetun toimivallan piiriin kuuluvia lainsäädäntömenettelyjä, jotka 
joutuisivat vakaviin ongelmiin, jos säädöksen lopullinen hyväksyminen ei tapahtuisi 
kahdeksan viikon kuluessa (tiedottaminen kansallisille parlamenteille) Lissabonin
sopimuksen voimaantulosta?

2.4 Mitkä vireillä olevista ehdotuksista voidaan katsoa vanhentuneiksi, koska ne on 
lopullisesti hylätty neuvostossa?

2.5 Mitkä vireillä olevista ehdotuksista, joista parlamentti on jo antanut lausuntonsa 
kuulemismenettelyn mukaisesti, antavat poliittisista syistä aihetta edetä ensimmäiseen 
käsittelyyn yhteispäätösmenettelyn mukaisesti (jolloin katsotaan, että muissa tapauksissa 
parlamentin lausunto voitaisiin vahvistaa ensimmäisessä käsittelyssä edellyttäen, että 
kansallisten parlamenttien vastaanottamat perustellut lausunnot eivät vaadi asian 
ottamista uudelleen käsiteltäväksi)?

2.6 Onko valiokunnalla erityisiä näkemyksiä säädösvallan siirron nojalla annettavia 
säädöksiä (249 b artikla) ja täytäntöönpanosäädöksiä (249 c artikla) koskevien 
määräysten tulevan täytäntöönpanon osalta?

AFCO-valiokunnan erityispanos

AFCO-valiokunnan roolina olisi pääasiassa sulauttaa lausunnon antavien valiokuntien 
ilmaisemat kannat yhteen ja käsitellä mahdollisia tässä yhteydessä esiin tuotuja
institutionaalisia näkökohtia.

AFCO-valiokunnan erityisen vastuualueen mukaisesti sen panos tähän mietintöön voisi olla 
arvio siitä, mikä on – parlamentin oikeuksia asianmukaisesti kunnioittaen – paras tapa edetä, 
jotta vältetään se, että täytäntöönpanosäädöksiä (249 c artikla) koskevien yleisten sääntöjen 
puuttuminen muodostaisi esteen lainsäädännön antamiselle.
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