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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja az Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A. mivel a Parlament potenciális új szerepéről és a Lisszaboni Szerződés végrehajtásával 
kapcsolatos felelősségeiről szóló jelentés előkészítése érdekében az Alkotmányügyi 
Bizottság felkérte valamennyi parlamenti bizottságot, hogy válaszoljanak az általa 
előkészített munkadokumentumban szereplő két kérdésre,

B. mivel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság elnöke arra kérte a képviselőcsoportokat, 
hogy tegyék meg észrevételeiket e két kérdéssel kapcsolatban, és felhasználta a nevezett 
Bizottság titkársága által szolgáltatott hozzájárulásokat,

1. rámutat a Lisszaboni Szerződés által a Parlament számára biztosított megnövekedett 
számú demokratikus kötelezettség gyakorlása tekintetében a Foglalkoztatási és Szociális 
Bizottság által kialakított politikai prioritásokra vonatkozó kérdéssel kapcsolatban, hogy –
miként az a Lisszaboni Szerződés által bevezetett, az EMPL érdekeit érintő módosításokra 
vonatkozó 2008. április 9-i munkadokumentumából kiderül – a Lisszaboni Szerződés 
viszonylag kevés olyan változtatást vezet majd be, amelyek a Foglalkoztatási és Szociális 
Bizottságnak az eljárási szabályzat VI. mellékletében előírt hatáskörét érintik;

2. úgy ítéli meg ezért, hogy a Lisszaboni Szerződés által a Parlamentre ruházott 
megnövekedett számú demokratikus kötelezettség gyakorlása csupán csekély hatást 
gyakorol majd a Foglalkoztatási és Szociális Bizottsághoz tartozó ügyekkel kapcsolatos 
hatáskörökre és az ügyek kezelésére;

3. hangsúlyozza, hogy a Lisszaboni Szerződés előírása szerint előre kell lépni a szociális 
Európa tekintetében, továbbá az Európai Unió Alapjogi Chartájának jogilag kötelező 
jellegére – megjegyzi mindeközben, hogy néhány tagállamot önkéntes kimaradása alapján 
jogilag nem kötelez a Charta –, valamint az EU fellépéseinek és legfőbb célkitűzéseinek 
alapját képező, az Európai Unióról szóló módosított szerződés 2. és 3. cikkében szereplő 
értékek rendszeresebb meghatározására támaszkodva meg kell erősíteni a szociális 
jogalkotást;

4. hangsúlyozza ezen kívül az Európai Unióról szóló módosított szerződés 9. cikkében 
szereplő horizontális szociális záradék jelentőségét, amely az EU-politikák 
kidolgozásának általános elveként működik majd;

5. külön üdvözli az EK-Szerződés módosított 16. cikkét és a Lisszaboni Szerződés általános 
érdekű szolgáltatásokról szóló jegyzőkönyvét, amelyek egyértelmű jogalapot teremtenek a 
tagállamok kötelezettségeinek megállapításához a felhasználókat megillető mindenki 
számára hozzáférhető és magas minőségű közszolgáltatások biztosítása tekintetében;

6. üdvözli, hogy a hátrányos megkülönböztetést tiltó jogalkotás az együttdöntési eljárás alá 
tartozik majd;

7. rámutat – azon kérdéssel kapcsolatban, hogy a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 
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miként szándékozik lebonyolítani a konzultációról az együttdöntésre történő átmenetet a 
jogalkotási eljárásokban, illetve végrehajtani az egyéb eljárásbeli változásokat –, hogy 
csupán három olyan jogalkotási javaslat áll jelenleg vizsgálat alatt, amelyet érinteni 
fognak majd a Lisszaboni szerződés által bevezetett módosítások; hangsúlyozza, hogy 
mindhárom indítvány a szociális biztonsági rendszerek koordinálását érinti, és jogalapjuk 
az EK-Szerződés 42. és 308. cikke:

 európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat a szociális biztonsági 
rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó 
eljárás létrehozásáról (COM(2006)0016 – C6 0037/2006 – 2006/0006(COD)); 

 európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat a szociális biztonsági 
rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet módosításáról és a XI. 
melléklet tartalmának meghatározásáról (COM(2006)0007 – C6 0029/2006 –
2006/0008(COD)), valamint 

 európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat a szociális biztonsági 
rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet mellékleteinek 
módosításáról (COM(2007)0376 – C6 0204/2007 – 2007/0129(COD));

hangsúlyozza, hogy a fenti második és harmadik javaslatot összevonják, és egyetlen 
jogalkotási aktus formájában kerülnek majd elfogadásra;

8. hangsúlyozza, hogy a három említett jogalkotási eljárás tekintetében a Lisszaboni 
Szerződés által bevezetett egyetlen változtatás az elfogadásukat fogja érinteni, a 
Tanácsban lefolytatott szavazás ugyanis minősített többséggel, és nem egyhangúlag 
történik majd a módosított EK-Szerződés 42. cikkében előírt eljárásnak megfelelően.
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