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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.)

A jogalkotási aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogalkotási aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a 
jogalkotási aktus tervezetével módosítani kívánt – jogalkotási aktusra 
vonatkozik, a fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek 
a létező jogalkotási aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak. 

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 
szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Szociális Védelemmel Foglalkozó Bizottság létrehozásáról és a 2004/689/EK határozat 
hatályon kívül helyezéséről szóló tanácsi határozattervezetről
(05126/2015 – C8-0025/2015 – 2015/0802(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás– konzultáció)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács tervezetére (05126/2015),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 160. cikkére, amelynek 
megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0025/2015),

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére (A8-0066/2015),

1. jóváhagyja a Tanács tervezetét annak módosított formájában;

2. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által 
jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani 
kívánja saját tervezetét;

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.



PE549.111v02-00 6/9 RR\1055683HU.doc

HU

Módosítás 1

Határozattervezet
3 preambulumbekezdés

A Tanács tervezete Módosítás

(3) A Tanács a szociális védelem 
modernizálása és fejlesztése érdekében az 
együttműködés megerősítéséről szóló, 
1999. december 17-i következtetéseiben2 
támogatta a Bizottság azon javaslatát, hogy 
a magas szintű tisztviselői csoport 
munkáján alapuló, megerősített 
együttműködés tekintetében hozzanak létre 
egy mechanizmust ezen intézkedés 
végrehajtására. A Tanács kiemelte, hogy 
ezen együttműködésnek a szociális 
védelem minden formájára ki kell 
terjednie, és szükség esetén segítenie kell a 
tagállamokat szociális védelmi 
rendszerüknek a nemzeti prioritásaikkal 
összhangban történő továbbfejlesztésében 
és erősítésében. Emlékeztetett arra is, hogy 
a tagállamok hatáskörébe tartozik a 
szociális védelem megszervezése és 
finanszírozása, és jóváhagyta a szociális 
védelmi rendszerek átfogó, kihívást jelentő 
modernizálásának négy, a Bizottság által 
megállapított általános célkitűzését, 
nevezetesen a következőket: biztosítani, 
hogy a munkavégzés kifizetődő legyen és 
biztos jövedelmet nyújtson; lehetővé tenni 
a biztonságos nyugdíjakat és a 
nyugdíjrendszerek fenntarthatóságát; 
előmozdítani a társadalmi befogadást, 
valamint biztosítani a magas színvonalú és 
fenntartható egészségügyi ellátást; 
hangsúlyozta továbbá, hogy e négy 
célkitűzésre irányuló valamennyi 
tevékenység során általánosan 
érvényesíteni kell a férfiak és nők 
egyenlőségének elvét. Végezetül a Tanács 
elfogadta, hogy valamennyi célkitűzésre 
egységes finanszírozási szempontok 
vonatkozzanak.

(3) A Tanács a szociális védelem 
modernizálása és fejlesztése érdekében az 
együttműködés megerősítéséről szóló, 
1999. december 17-i következtetéseiben2 
támogatta a Bizottság azon javaslatát, hogy 
a magas szintű tisztviselői csoport 
munkáján alapuló, megerősített 
együttműködés tekintetében hozzanak létre 
egy mechanizmust ezen intézkedés 
végrehajtására. A Tanács kiemelte, hogy 
ezen együttműködésnek a szociális 
védelem minden formájára ki kell 
terjednie, és szükség esetén segítenie kell a 
tagállamokat szociális védelmi 
rendszerüknek a nemzeti prioritásaikkal 
összhangban történő továbbfejlesztésében 
és erősítésében. Emlékeztetett arra is, hogy 
a tagállamok hatáskörébe tartozik a 
szociális védelem megszervezése és 
finanszírozása, és jóváhagyta a szociális 
védelmi rendszerek átfogó, kihívást jelentő 
modernizálásának négy, a Bizottság által 
megállapított általános célkitűzését, 
nevezetesen a következőket: biztosítani, 
hogy a munkavégzés kifizetődő legyen és 
biztos jövedelmet nyújtson; lehetővé tenni 
a biztonságos nyugdíjakat és a 
nyugdíjrendszerek fenntarthatóságát; 
előmozdítani a társadalmi befogadást, 
valamint biztosítani a magas színvonalú és 
fenntartható egészségügyi ellátást 
mindenki számára; hangsúlyozta továbbá, 
hogy e négy célkitűzésre irányuló 
valamennyi tevékenység során általánosan 
érvényesíteni kell a férfiak és nők 
egyenlőségének elvét. Végezetül a Tanács 
elfogadta, hogy valamennyi célkitűzésre 
egységes finanszírozási szempontok 
vonatkozzanak.
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Módosítás 2

Határozattervezet
7 preambulumbekezdés

A Tanács tervezete Módosítás

(7) Az Európai Tanács a 2013. júniusi 
ülésén elfogadott következtetéseiben 
kijelentette, hogy meg kell erősíteni a 
GMU szociális dimenzióját. Első lépésként 
fontos hatékonyabban nyomon követni és 
figyelembe venni a GMU-n belüli szociális 
és munkaerő-piaci helyzetet, különösen 
megfelelő szociális és foglalkoztatási 
mutatók alkalmazásával az európai 
szemeszter keretében. Fontos továbbá a 
foglalkoztatási és a szociálpolitika jobb 
koordinálásáról is gondoskodni, a tagállami 
hatáskörök teljes körű tiszteletben tartása 
mellett.

(7) Az Európai Tanács a 2013. júniusi 
ülésén elfogadott következtetéseiben 
kijelentette, hogy meg kell erősíteni a 
GMU szociális dimenzióját. Első lépésként 
fontos hatékonyabban nyomon követni és 
figyelembe venni a GMU-n belüli szociális 
és munkaerő-piaci helyzetet, különösen 
megfelelő szociális és foglalkoztatási 
mutatók alkalmazásával az európai 
szemeszter keretében. Fontos továbbá a 
foglalkoztatási és a szociálpolitika, illetve a 
társadalmi-gazdasági politikák jobb 
koordinálásáról is gondoskodni, a tagállami 
hatáskörök teljes körű tiszteletben tartása 
mellett.
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ELJÁRÁS
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