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IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Konstitucionālo 
jautājumu komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā ziņojuma sagatavošanai par Parlamenta potenciālo jauno lomu un pienākumiem, 
īstenojot Lisabonas līgumu, Konstitucionālo jautājumu komiteja lūdza visām Parlamenta 
komitejām atbildēt uz diviem jautājumiem, kas iekļauti šīs komitejas sagatavotajā darba 
dokumentā;

B. tā kā Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja lūdza politiskās grupas sniegt komentārus 
par šiem diviem jautājumiem un izmantoja materiālus, ko sagatavoja šīs komitejas 
sekretariāts,

1. norāda, ka jautājumā par Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas politiskajām 
prioritātēm saistībā ar Lisabonas līgumā paredzēto Parlamenta palielinātās demokrātiskās 
atbildības īstenošanu, kā izklāstīts 2008. gada 9. aprīļa darba dokumentā par grozījumiem, 
kas ieviesti ar Lisabonas līgumu un attiecas uz Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju, 
šis līgums radīs samērā maz pārmaiņu, kas ietekmēs Nodarbinātības un sociālo lietu 
komitejas pilnvaras, kuras tai ir piešķirtas saskaņā ar Reglamenta VI pielikumu;

2. tāpēc uzskata, ka Lisabonas līgumā paredzētā Parlamenta demokrātiskās atbildības 
palielināšana tikai nedaudz ietekmēs Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas 
kompetences un dokumentācijas pārvaldību salīdzinājumā ar pašreizējo situāciju;

3. uzsver, ka Lisabonas līgums nodrošina turpmāku virzību uz sociālu Eiropu un efektīvākus 
tiesību aktus sociālajā jomā, pamatojoties uz Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 
saistošo raksturu (vienlaicīgi norādot, ka dažām dalībvalstīm ir tiesības atteikties no hartas 
saistošā rakstura) un uz Eiropas Savienības līgumā grozītajā 2. un 3. pantā iekļauto 
izvērstāko definīciju par vērtībām, kuras ir Eiropas Savienības rīcības un galveno mērķu 
pamatā;

4. papildus uzsver Eiropas Savienības līgumā grozītā 9. panta horizontālās sociālās klauzulas 
svarīgumu, kura būs Eiropas Savienības politikas veidošanas vispārējs princips;

5. īpaši atzinīgi vērtē EK līgumā grozīto 16. pantu un Protokolu par sabiedriskajiem 
pakalpojumiem (Lisabonas līgums), kas nodrošina skaidru tiesisko pamatu, lai definētu 
dalībvalstu atbildību attiecībā uz vispārēji pieejamu un augstas kvalitātes sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanu to izmantotājiem;

6. atzinīgi vērtē faktu, ka tiesību akti, kas aizliedz diskrimināciju, būs jāizskata koplēmuma 
procedūrā;

7. norāda, ka pašlaik tiek izskatīti tikai trīs likumdošanas priekšlikumi, kurus ietekmēs ar 
Lisabonas līgumu ieviestās pārmaiņas un attiecībā uz kuriem Nodarbinātības un sociālo 
lietu komiteja paredz īstenot pāreju no apspriešanas uz koplēmuma procedūru 
likumdošanā un citus grozījumus attiecībā uz procedūrām; norāda, ka šie visi trīs 
priekšlikumi attiecas uz sociālās nodrošināšanas koordinēšanu, un to pamatā ir EK līguma 
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42. un 308. pants:

 priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka sīki izstrādātus 
piemērošanas noteikumus Regulai (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas 
sistēmu koordinēšanu (COM(2006)0016 – C6 0037/2006 – 2006/0006(COD));

 priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) 
Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu un nosaka 
XI pielikuma saturu (COM(2006)0007 – C6 0029/2006 – 2006/0008(COD));

 priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza pielikumus 
Regulai (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu 
(COM(2007)0376 – C6 0204/2007 – 2007/0129(COD));

norāda, ka otrais un trešais no minētajiem priekšlikumiem tiks apvienoti un pieņemti kā 
vienots tiesību akts;

8. norāda, ka vienīgās pārmaiņas, ko Lisabonas līgums ieviesis attiecībā uz trim iepriekš 
minētajiem likumdošanas priekšlikumiem, būs tādas, ka attiecībā uz to pieņemšanu 
balsošana Padomē notiks ar kvalificētu balsu vairākumu, nevis uz vienprātības pamata, kā 
noteikts EK līguma grozītajā 42. pantā paredzētajai procedūrai.
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