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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za ustavne zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker je Odbor za ustavne zadeve zaprosil vse parlamentarne odbore, naj odgovorijo na 
vprašanji, vključeni v delovni dokument, ki ga je pripravil ta odbor, da bi pripravil 
poročilo o morebitni novi vlogi in pristojnostih Parlamenta pri izvajanju lizbonske 
pogodbe,

B. ker je predsednik Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve zaprosil politične skupine za 
mnenje o teh dveh vprašanjih in uporabil prispevke, ki jih je zagotovil sekretariat tega 
odbora,

1. kar zadeva vprašanje političnih prednostnih nalog Odbora za zaposlovanje in socialne 
zadeve v zvezi z izvajanjem povečanih demokratičnih pristojnosti Parlamenta, določenih v 
lizbonski pogodbi, poudarja, da bo s to pogodbo vpeljano razmeroma malo sprememb 
pristojnosti Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, ki jih ta ima na podlagi priloge VI 
Poslovnika, kot odbor EMPL dokazuje v svojem delovnem dokumentu o spremembah, ki 
jih uvaja lizbonska pogodba in zadevajo ta odbor;

2. zato meni, da bo imela uporaba povečanih demokratičnih pristojnosti Parlamenta, kot so 
predvidene v lizbonski pogodbi, le majhen vpliv glede na sedanje stanje kar zadeva 
pristojnosti in upravljanje dokumentacije Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve;

3. poudarja, da lizbonska pogodba omogoča nadaljnji napredek na področju socialne Evrope 
in v smeri okrepljene socialne zakonodaje na podlagi zavezujočega značaja Listine o 
temeljnih pravicah Evropske unije – pri čemer ugotavlja, da imajo nekatere države članice 
možnost zavrnitve zavezujoče narave listine – in bolj sistematične opredelitve vrednot, na 
katerih temeljijo ukrepi in glavni cilji Evropske unije, v členih 2 in 3 Pogodbe o Evropski 
uniji, kakor je bila spremenjena;

4. poleg tega poudarja pomen horizontalne socialne klavzule iz člena 9 Pogodbe o Evropski 
uniji, kakor je bila spremenjena, ki bo veljala za splošno načelo pri oblikovanju politik 
Evropske unije;

5. pozdravlja zlasti člen 16 Pogodbe o ES, kot je bil spremenjen, in protokol k lizbonski 
pogodbi o storitvah splošnega interesa, ki zagotavljata jasno pravno podlago za 
opredelitev pristojnosti držav članic na področju zagotavljanja splošno dostopnih in 
kakovostnih javnih storitev za uporabnike;

6. pozdravlja dejstvo, da se bo zakonodaja o prepovedi diskriminacije sprejemala s 
postopkom soodločanja;

7. v zvezi z vprašanjem, kako se namerava Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve 
spoprijeti s prehodom od postopka posvetovanja k postopku soodločanja v zakonodajnih 
postopkih in z drugimi postopkovnimi spremembami, poudarja, da se trenutno preučujejo 
le trije zakonodajni predlogi, na katere bodo vplivale spremembe iz lizbonske pogodbe; 
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poudarja, da vsi trije predlogi zadevajo koordinacijo sistemov socialne varnosti ter 
temeljijo na členih 42 in 308 Pogodbe o ES:

 predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi podrobnih pravil za 
izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti 
(KOM(2006)0016 – C6 0037/2006 – 2006/0006(COD)), 

 predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) 
št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti in določitvi vsebine 
Priloge XI (KOM(2006)0007 – C6 0029/2006 – 2006/0008(COD)) ter 

 predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi prilog k Uredbi (ES) 
št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (KOM(2007)0376 – C6 
0204/2007 – 2007/0129(COD));

poudarja, da bosta drugi in tretji navedeni predloga združena in sprejeta kot enoten 
zakonodajni akt;

8. poudarja, da edina sprememba, ki jo lizbonska pogodba uvaja za navedene tri 
zakonodajne predloge, zadeva njihovo sprejetje, saj bo glasovanje v Svetu potekalo na 
podlagi kvalificirane večine in ne soglasne odločitve, ob upoštevanju postopka iz člena 42 
Pogodbe o ES, kakor je bila spremenjena.
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