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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre ústavné veci, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže Výbor pre ústavné veci požiadal všetky parlamentné výbory, aby odpovedali na 
dve otázky, ktoré obsahoval pracovný dokument pripravený týmto výborom, s cieľom 
vypracovať správu o potenciálnej novej úlohe a kompetenciách Parlamentu pri 
uplatňovaní Lisabonskej zmluvy,

B. keďže predseda Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci požiadal politické skupiny, aby 
sa vyjadrili k týmto dvom otázkam, a použil príspevky sekretariátu tohto výboru,

1. poukazuje na to, že pokiaľ ide o otázku týkajúcu sa politických priorít Výboru pre 
zamestnanosť a sociálne veci v súvislosti s uplatňovaním nových posilnených 
demokratických zodpovedností Parlamentu na základe Lisabonskej zmluvy, ako je 
uvedené v pracovnom dokumente z 9. apríla 2008 o zmenách zavedených Lisabonskou 
zmluvou v záujme výboru EMPL, Lisabonská zmluva zavedie relatívne málo zmien, ktoré 
ovplyvnia právomoci Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, ktoré mu boli udelené na 
základe prílohy VI rokovacieho poriadku;

2. domnieva sa preto, že uplatňovanie posilnených demokratických zodpovedností 
Parlamentu na základe Lisabonskej zmluvy bude mať len vedľajší vplyv v porovnaní so 
súčasným stavom, pokiaľ ide o právomoci týkajúce sa dokumentov, ktorými sa Výbor pre 
zamestnanosť a sociálne veci zaoberá, a s nimi súvisiacej činnosti vo výbore;

3. zdôrazňuje, že Lisabonská zmluva umožňuje ďalší pokrok so zreteľom na sociálnu 
Európu a posilnenie právnych predpisov v sociálnej oblasti na základe záväznosti Charty 
základných práv Európskej únie, pričom konštatuje, že niektoré členské štáty majú 
možnosť neúčasti na záväznom uplatňovaní charty, a na základe systematickejšieho 
vymedzenia hodnôt, o ktoré sa opiera činnosť a hlavné ciele Európskej únie, v článkoch 2 
a 3 Zmluvy o Európskej únii v znení zmien a doplnení;

4. zdôrazňuje okrem toho význam horizontálneho sociálneho ustanovenia v článku 9 Zmluvy 
o Európskej únii v znení zmien a doplnení, ktoré bude hlavnou zásadou politiky Európskej 
únie;

5. víta najmä článok 16 Zmluvy o ES v znení zmien a doplnení a protokol o službách 
všeobecného hospodárskeho záujmu priložený k Lisabonskej zmluve, ktoré poskytujú 
jasný právny základ vymedzenia zodpovedností členských štátov, pokiaľ ide o 
poskytovanie všeobecne prístupných a vysoko kvalitných verejných služieb občanom;

6. víta skutočnosť, že právne predpisy zakazujúce diskrimináciu budú podliehať 
spolurozhodovaciemu postupu;

7. poukazuje na to, že, pokiaľ ide o otázku, ako si Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci 
predstavuje riešenie prechodu z konzultácií na spolurozhodovanie v rámci legislatívneho 
procesu a iných procedurálnych zmien, sú predložené len tri legislatívne návrhy, ktoré sa 
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v súčasnosti posudzujú, ktorých sa dotknú zmeny zavádzané Lisabonskou zmluvou; 
podotýka, že všetky tieto tri návrhy sa týkajú koordinácie sociálneho zabezpečenia 
a vychádzajú z článkov 42 a 308 Zmluvy o ES:

 návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje postup na 
vykonávanie nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho 
zabezpečenia (KOM(2006)0016 – C6 0037/2006 – 2006/0006(COD)); 

 návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a 
určuje sa obsah prílohy XI (KOM(2006)0007 – C6 0029/2006 – 2006/0008(COD)) 
ako aj 

 návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú 
prílohy k nariadeniu (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho 
zabezpečenia (KOM(2007)0376 – C6 0204/2007 – 2007/0129(COD));

poukazuje na to, že druhý a tretí návrh, na ktoré sa odkazuje, budú zlúčené a prijaté ako 
jeden legislatívny akt;

8. podotýka, že jediná zmena pre tieto tri uvedené legislatívne návrhy, ktorú prinesie 
Lisabonská zmluva, bude ich prijímanie, hlasovanie v Rade sa uskutoční na základe 
kvalifikovanej väčšiny namiesto jednomyseľného schvaľovania v rámci postupu 
uvedeného v článku 42 Zmluvy o ES v znení zmien a doplnení;
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