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O relatório deve tomar como base a avaliação do Tratado de Lisboa constante do relatório 
Corbett/Méndez de Vigo, sem a repetir. Visa preparar o Parlamento para a aplicação do 
Tratado em causa, a par dos relatórios de iniciativa que a Comissão dos Assuntos 
Constitucionais está a elaborar sobre:

- o impacto do Tratado de Lisboa sobre o equilíbrio institucional da União;
- os aspectos institucionais do Serviço Europeu para a Acção Externa;
- as perspectivas de desenvolvimento do diálogo cívico ao abrigo do Tratado de Lisboa;
- o desafio da democracia: dar mais poderes ao cidadão da UE.

Proporcionará uma oportunidade de se fazer o balanço de quaisquer eventuais problemas de 
transição que careçam de ser abordados a nível interinstitucional.

O relatório deverá ser apreciado pelo plenário em Setembro. Assim, os pareceres das 
comissões associadas deverão estar disponíveis, se possível, até ao fim do mês de Maio ou, o 
mais tardar, até 3 de Junho de 2008.

Como nessa altura o processo de ratificação do Tratado de Lisboa não estará ainda concluído 
em vários Estados-Membros, importa velar por que estas matérias sejam tratadas de modo 
adequado para evitar quaisquer interferências negativas nesse processo.

As comissões associadas são convidadas a desenvolver nos seus pareceres uma avaliação de 
duas questões principais:

1) Quais são para elas as prioridades políticas no que toca à utilização dos novos poderes 
do Parlamento, previstos no Tratado de Lisboa?

2) Como tenciona a comissão resolver os problemas levantados pela transição do regime de 
consulta para o de co-decisão nos processos legislativos e outras alterações processuais?

Nos pareceres, as comissões deverão abordar, designadamente, os seguintes aspectos 
particulares:

Quanto à primeira questão:

1.1 Na opinião da comissão, quais dos seus objectivos políticos prioritários podem ser 
perseguidos de modo mais eficaz ao abrigo do Tratado de Lisboa?

1.2 Que iniciativas políticas deve o Parlamento empreender para esse fim?
1.3 Que melhorias dos procedimentos de controlo parlamentar sugere a comissão que se 

adoptem, nas áreas sob a sua alçada, com vista a tirar o máximo partido do novo papel 
do Parlamento?

1.4 Que novas medidas legislativas de relevo, no âmbito da sua área de competência, espera 
a comissão que a Comissão Europeia proponha, a título prioritário, após a entrada em 
vigor do Tratado de Lisboa?

1.5 Que adaptações considera a comissão deverem ser introduzidas, no domínio da sua 
competência, no programa legislativo e de trabalho a médio e longo prazo da União, 
tendo em conta as alterações previstas no Tratado de Lisboa?
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Quanto à segunda questão:

2.1 Que propostas legislativas pendentes ou previstas serão afectadas pela modificação do 
processo aplicável no momento da entrada em vigor do Tratado de Lisboa?

2.2 Que propostas, dentre as que se encontram pendentes, devem ser aprovadas com 
carácter de urgência e antes do fim de 2008, para salvaguardar as prerrogativas do 
Parlamento?

2.3 Há processos legislativos sujeitos a um regime de competência partilhada que sejam
seriamente afectados, se a adopção final do acto não ocorrer no prazo de oito semanas
(informação dos parlamentos nacionais) após a entrada em vigor do Tratado de Lisboa?

2.4 Quais, dentre as propostas pendentes, podem ser consideradas obsoletas por terem sido 
abandonadas em definitivo pelo Conselho?

2.5 Dentre as propostas pendentes que foram já objecto de parecer do Parlamento nos 
termos do processo de consulta, quais envolvem uma necessidade política de realização 
de uma primeira leitura ao abrigo do processo de co-decisão (no pressuposto de que, nos 
demais casos, o parecer do Parlamento poderá ser confirmado com o valor de primeira 
leitura, desde que a matéria não tenha de ser reapreciada na sequência de pareceres
fundamentados recebidos por parlamentos nacionais)?

2.6 Tem a comissão alguma posição particular relativa à aplicação futura das disposições 
referentes aos actos delegados (artigo 249º-B) e aos actos de execução (artigo 249º-C)?

Quanto à contribuição específica da Comissão AFCO

O papel da Comissão AFCO consistirá, principalmente, na elaboração de uma síntese das 
posições expressas pelas comissões associadas e na abordagem de quaisquer aspectos
institucionais que se venham a levantar neste contexto.

No âmbito das competências específicas da Comissão AFCO, uma contribuição possível para 
o relatório poderá ser a avaliação da melhor via a seguir com vista a evitar, no devido respeito 
das prerrogativas do Parlamento, que uma ausência de normas gerais relativas aos actos de 
execução (artigo 149º-C) funcione como obstáculo à adopção de legislação.
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