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Ziņojumam vajadzētu balstīties uz Lisabonas līguma vērtējumu Corbett/Méndez de Vigo 
ziņojumā, neatkārtojot to. Tā mērķis ir sagatavot Parlamentu šī līguma īstenošanai papildus 
patstāvīgajiem ziņojumiem, ko Konstitucionālo jautājumu komiteja izstrādā par

- Lisabonas līguma ietekmi uz Eiropas Savienības iestāžu līdzsvarotību;
- Ārējo darbību dienesta institucionālajiem aspektiem;
- izredzēm attīstīt pilsoņu dialogu, ņemot vērā Lisabonas līgumu;
- demokrātijas uzdevumu: pilnvarot ES pilsoņus.

Tas nodrošinās iespēju novērtēt visas ar pārejas periodu saistītās problēmas, kuras būtu 
jārisina starpiestāžu līmenī.

Ziņojums jāizskata septembra plenārsēdē. Tāpēc iesaistīto komiteju viedokļiem jābūt 
pieejamiem, ja iespējams, līdz maija beigām un ne vēlāk kā 2008. gada 3. jūnijā.

Tā kā tajā laikā vairākās dalībvalstīs Lisabonas līguma ratifikācijas procedūras vēl nebūs 
pabeigtas, jārūpējas, lai šie jautājumi tiktu pienācīgi risināti un šīs procedūras netiktu negatīvi 
ietekmētas.

Iesaistītās komitejas tiek aicinātas izstrādāt savās nostājās vērtējumu diviem galvenajiem 
jautājumiem:

1) Kuras ir komitejas politiskās prioritātes attiecībā uz Parlamenta jaunajām pilnvarām, kas 
tam paredzētas Lisabonas līgumā?

2) Kā komiteja paredz veikt pāreju no apspriešanās uz koplēmumu likumdošanas kārtībā, 
kā arī citas procedurālās izmaiņas?

Komitejām savās nostājās īpaši jārisina šādi jautājumi.

Attiecībā uz pirmo jautājumu

1.1 Kurus, pēc komitejas domām, tās prioritārās politikas mērķus varētu visefektīvāk 
sasniegt, īstenojot Lisabonas līgumu?

1.2 Kādas politiskās iniciatīvas Parlamentam vajadzētu uzņemties šinī nolūkā?
1.3 Kādus parlamentārās pārbaudes procedūras uzlabojumus komiteja ierosina, lai 

Parlaments pilnībā pildītu savu jauno lomu jomās, par kurām tas ir atbildīgs?
1.4 Kurus svarīgus jaunus tiesiskus pasākumus savā atbildības jomā komiteja vēlas, lai 

Komisija ierosinātu par prioritāriem pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā?
1.5 Kā, pēc komitejas domām, un tās pilnvaru jomā vajadzētu pielāgot Eiropas Savienības 

vidējā un ilgtermiņa tiesisko un darba programmu, ņemot vērā izmaiņas, kas paredzētas
Lisabonas līgumā?

Attiecībā uz otro jautājumu

2.1 Kurus aktuālos vai plānotos likumdošanas priekšlikumus ietekmēs procedūras izmaiņas 
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brīdī, kad spēkā stāsies Lisabonas līgums?
2.2 Kurus no aktuālajiem priekšlikumiem vajadzētu pieņemt steidzami un līdz 2008. gada 

beigām; ar kādiem līdzekļiem varētu aizsargāt Parlamenta priekšrocības šādos 
gadījumos?

2.3 Vai ir dalītas kompetences likumdošanas procedūras, kuras varētu skart nopietnas 
problēmas, ja likums netiktu pieņemts astoņu nedēļu laikā (informācija par dalībvalstu 
parlamentiem) pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā?  

2.4 Kurus no aktuālajiem priekšlikumiem var uzskatīt par novecojušiem, jo tie pilnīgi 
pazuduši Padomē?

2.5 Kurš no aktuālajiem priekšlikumiem, par kuriem Parlaments jau ir izteicis savu viedokli 
pēc apspriešanās procedūras, rada politisku nepieciešamību pāriet pie pirmā lasījuma 
saskaņā ar koplēmuma procedūru (saprotot, ka citos gadījumos Parlamenta nostāju 
varētu apstiprināt jau pirmajā lasījumā ar nosacījumu, ka dalībvalstu sniegtās pamatotās 
nostājas nepieprasītu izskatīt šo jautājumu vēlreiz)?

2.6 Vai komitejai ir konkrēts viedoklis attiecībā uz noteikumu par deleģēto aktu turpmāku 
ieviešanu (p. 249 B un p. 249 C)?

Attiecībā uz AFCO komitejas īpašo ieguldījumu

AFCO komitejas loma galvenokārt būtu apvienot iesaistīto komiteju viedokļus sintēzē un 
risināt šajā sakarā radušos institucionālos jautājumus.

Ņemot vērā AFCO komitejas īpašo kompetenci, nozīmīgs ieguldījums šajā ziņojumā būtu 
novērtēt vislabāko virzienu, lai, ņemot vērā Parlamenta priekšrocības, nepieļautu to, ka 
vispārēju likumu trūkuma dēļ attiecībā uz aktu ieviešanu (Art. 149 C) rodas šķēršļi tiesību 
aktu pieņemšanai.


