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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że w celu przygotowania sprawozdania na temat potencjalnej nowej roli 
i potencjalnych nowych obowiązków Parlamentu przy wdrażaniu traktatu z Lizbony 
Komisja Spraw Konstytucyjnych zwróciła się do wszystkich komisji parlamentarnych 
o udzielenie odpowiedzi na dwa pytania zawarte w dokumencie roboczym 
przygotowanym przez tę komisję,

B. mając na uwadze, że przewodniczący Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwrócił 
się do grup politycznych o komentarz na temat tych dwóch pytań oraz skorzystał 
z opracowań dostarczonych przez sekretariat tej komisji,

1. jeżeli chodzi o pytanie dotyczące priorytetów politycznych Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych w związku z korzystaniem z przewidzianych w traktacie z Lizbony większych 
obowiązków demokratycznych Parlamentu, zwraca uwagę, że jak pokazuje dokument 
roboczy z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie modyfikacji wprowadzonych przez traktat 
z Lizbony, będących przedmiotem zainteresowania Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych, traktat z Lizbony wprowadzi stosunkowo niewiele zmian związanych 
z uprawnieniami Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych przyznanymi na mocy 
załącznika VI Regulaminu;

2. dlatego uważa, że korzystanie przez Parlament z większych obowiązków 
demokratycznych przewidzianych w traktacie z Lizbony będzie miało w porównaniu 
z obecną sytuacją nieznaczny wpływ zarówno na kompetencje związane z Komisją 
Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jak i na zarządzanie przez nią dokumentami;

3. podkreśla, że traktat z Lizbony przewiduje dalsze postępy w tworzeniu społecznej Europy 
oraz wzmocnienie przepisów socjalnych z uwagi na wiążący charakter Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej – zauważając jednocześnie, że niektóre państwa 
członkowskie mają możliwość odstąpienia od wiążących postanowień karty oraz bardziej 
usystematyzowaną definicję wartości stanowiących podstawę działań i najważniejszych 
celów Unii Europejskiej, zawartą w zmienionych art. 2 i 3 Traktatu o Unii Europejskiej;

4. podkreśla ponadto znaczenie socjalnej klauzuli horyzontalnej w zmienionym art. 9 
Traktatu o Unii Europejskiej, która będzie pełnić funkcję ogólnej zasady prowadzenia 
polityki Unii Europejskiej;

5. ze szczególnym zadowoleniem przyjmuje zmieniony art. 16 traktatu WE oraz protokół do 
traktatu lizbońskiego w sprawie usług świadczonych w interesie ogólnym, które stanowią 
jasną podstawę prawną do określenia obowiązków państw członkowskich w odniesieniu 
do świadczenia ogólnodostępnych i wysokiej jakości usług użyteczności publicznej 
osobom korzystającym z tych usług;

6. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że prawodawstwo zakazujące dyskryminacji podlegać 
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będzie procedurze współdecyzji;

7. jeżeli chodzi o pytanie, jak Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zamierza poradzić 
sobie z przejściem z konsultacji na współdecyzję w procedurach legislacyjnych oraz 
z innymi zmianami proceduralnymi, zwraca uwagę, że obecnie analizowane są jedynie 
trzy wnioski legislacyjne, których dotyczyć będą zmiany wprowadzane traktatem 
z Lizbony; zwraca uwagę, że wszystkie trzy wnioski dotyczą koordynacji bezpieczeństwa 
socjalnego i opierają się na art. 42 i 308 traktatu WE:

 wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego (COM(2006)0016 – C6 0037/2006 –
2006/0006(COD)); 

 wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego oraz określającego treść załącznika XI (COM(2006)0007 – C6 
0029/2006 – 2006/0008(COD)); oraz 

 wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego 
załączniki do rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego (COM(2007)0376 – C6 0204/2007 –
2007/0129(COD));

zwraca uwagę, że dwa ostatnie z wyżej wymienionych wniosków zostaną połączone 
i przyjęte jako jeden akt legislacyjny;

8. zwraca uwagę, że jedyna zmiana wprowadzona przez traktat z Lizbony do trzech wyżej 
wymienionych wniosków legislacyjnych będzie dotyczyć ich przyjęcia, ponieważ 
głosowanie w Radzie wymagać będzie większości kwalifikowanej zamiast 
jednomyślności, zgodnie z procedurą przewidzianą w zmienionym art. 42 traktatu WE;
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