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Pozměňovací návrh 1
Proinsias De Rossa

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že v rámci přípravy 
zprávy o nové úloze a povinnostech 
Evropského parlamentu při uplatňování 
Lisabonské smlouvy požádal Výbor pro 
ústavní záležitosti všechny parlamentní 
výbory, aby odpověděly na dvě otázky 
obsažené v pracovním dokumentu 
vypracovaném tímto výborem,

A. vzhledem k tomu, že v rámci přípravy 
zprávy o potenciální nové úloze a 
povinnostech Evropského parlamentu při 
uplatňování Lisabonské smlouvy požádal 
Výbor pro ústavní záležitosti všechny 
parlamentní výbory, aby odpověděly na 
dvě otázky obsažené v pracovním 
dokumentu vypracovaném tímto výborem,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Proinsias De Rossa

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. upozorňuje na skutečnost, že pokud jde 
o otázku politických priorit Výboru pro 
zaměstnanost a sociální věci s ohledem na 
uplatňování nových pravomocí, jež
Parlamentu svěřuje Smlouva, a jak ukazuje 
pracovní dokument o změnách, které 
provádí Lisabonská smlouva a které se 
týkají výboru EMPL, ve srovnání 
s platnými smlouvami zavádí Lisabonská 
smlouva jen málo změn, pokud jde o 
pravomoci Parlamentu, které ovlivňují 
příslušnost Výboru pro zaměstnanost 
a sociální věci, jak ji stanoví příloha VI 
jednacího řádu;

1. upozorňuje na skutečnost, že pokud jde 
o otázku politických priorit Výboru pro 
zaměstnanost a sociální věci s ohledem na 
uplatňování posílené demokratické 
odpovědnosti, již Parlamentu svěřuje 
Smlouva, a jak ukazuje pracovní dokument 
o změnách, které provádí Lisabonská 
smlouva a které se týkají výboru EMPL, ve 
srovnání s platnými smlouvami zavádí 
Lisabonská smlouva jen poměrně málo 
změn, pokud jde o pravomoci Parlamentu, 
které ovlivňují příslušnost Výboru pro 
zaměstnanost a sociální věci, jak ji stanoví 
příloha VI jednacího řádu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Proinsias De Rossa

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se tudíž, že uplatňování nových 
pravomocí, jež Parlamentu svěřuje 
Lisabonská smlouva, bude mít jen 
okrajový dopad ve srovnání se současnou 
situací, ať už se jedná o pravomoci Výboru 
pro zaměstnanost a sociální věci, či
o vedení spisů tímto výborem;

2. domnívá se tudíž, že uplatňování 
posílené demokratické odpovědnosti, již
Parlamentu svěřuje Lisabonská smlouva, 
bude mít jen okrajový dopad ve srovnání se 
současnou situací, ať už se jedná 
o pravomoci Výboru pro zaměstnanost a 
sociální věci, či o vedení spisů tímto 
výborem;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Mary Lou McDonald

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. konstatuje, že články 43 a 49 Smlouvy 
o ES, které Soudní dvůr Evropských 
společenství ve svých nedávných 
rozsudcích interpretoval nepříznivě, 
pokud jde o zaměstnanecká práva, 
nedoznají žádných změn, jestliže 
Lisabonská smlouva vstoupí v platnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Mary Lou McDonald

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. vyjadřuje politování nad skutečností, 
že Lisabonská smlouva nemění články 43 
a 49 Smlouvy o ES, které oslabují práva 
pracovníků a podporují snahu dosáhnout 
co nejnižší úrovně mezd a podmínek 
obecně;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Mary Lou McDonald

Návrh stanoviska
Bod 2 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2c. podporuje výzvu Evropské 
konfederace odborových svazů za 
začlenění „ustanovení o sociálním 
pokroku“ do Smlouvy o ES s cílem zajistit 
přednost sociálních práv před právy 
spojenými s fungováním vnitřního trhu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Mary Lou McDonald

Návrh stanoviska
Bod 2 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2d. vyjadřuje své znepokojení nad 
skutečností, že přidání slov „zejména 
hospodářské a finanční zásady a 
podmínky“ do článku 16 Smlouvy o ES 
v pozměněném znění bude vykládáno 
takovým způsobem, který ještě více omezí 
schopnost vlád investovat do veřejných 
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služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Mary Lou McDonald

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje však, že Lisabonská 
smlouva umožňuje dosáhnout dalšího 
pokroku v otázkách sociální Evropy a 
umožňuje také přijímat posílené právní 
předpisy v sociální oblasti na základě 
závazné povahy Listiny základních práv 
Evropské unie a systematičtějšího 
vymezení hodnot, na nichž je založena 
činnost a hlavní cíle Evropské unie, jak je 
stanoví články 2 a 3 ve znění pozměněné 
Smlouvy o Evropské unii;

3. je přesvědčen, že se ani Listina
základních práv Evropské unie, ani články 
2 a 3 ve znění pozměněné Smlouvy o 
Evropské unii, dostatečně nezabývají 
zásadními nedostatky smluv;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Elizabeth Lynne

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje však, že Lisabonská smlouva 
umožňuje dosáhnout dalšího pokroku 
v otázkách sociální Evropy a umožňuje 
také přijímat posílené právní předpisy 
v sociální oblasti na základě závazné 
povahy Listiny základních práv Evropské 
unie a systematičtějšího vymezení hodnot, 
na nichž je založena činnost a hlavní cíle 
Evropské unie, jak je stanoví články 2 a 3 
ve znění pozměněné Smlouvy o Evropské 

3. zdůrazňuje však, že Lisabonská smlouva 
umožňuje dosáhnout dalšího pokroku 
v otázkách sociální Evropy a umožňuje 
také přijímat posílené právní předpisy 
v sociální oblasti na základě závazné 
povahy Listiny základních práv Evropské 
unie – ačkoli zároveň konstatuje, že si 
některé členské státy vyjednaly výjimky ze 
závazné povahy Listiny – a 
systematičtějšího vymezení hodnot, na 
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unii; nichž je založena činnost a hlavní cíle 
Evropské unie, jak je stanoví články 2 a 3 
ve znění pozměněné Smlouvy o Evropské 
unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Proinsias De Rossa

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje však, že Lisabonská smlouva 
umožňuje dosáhnout dalšího pokroku 
v otázkách sociální Evropy a umožňuje 
také přijímat posílené právní předpisy 
v sociální oblasti na základě závazné 
povahy Listiny základních práv Evropské 
unie a systematičtějšího vymezení hodnot, 
na nichž je založena činnost a hlavní cíle 
Evropské unie, jak je stanoví články 2 a 3 
ve znění pozměněné Smlouvy o Evropské 
unii;

3. zdůrazňuje, že Lisabonská smlouva 
umožňuje dosáhnout dalšího pokroku 
v otázkách sociální Evropy a umožňuje 
také přijímat posílené právní předpisy 
v sociální oblasti na základě závazné 
povahy Listiny základních práv Evropské 
unie a systematičtějšího vymezení hodnot, 
na nichž je založena činnost a hlavní cíle 
Evropské unie, jak je stanoví články 2 a 3 
ve znění pozměněné Smlouvy o Evropské 
unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Mary Lou McDonald

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzdvihuje dále význam tzv. horizontální
klauzule, kterou stanoví článek 9 
pozměněné Smlouvy o Evropské unii a 
která bude fungovat jako obecná zásada 
platná pro všechny politiky Evropské 
unie;

4. vítá tzv. horizontální klauzuli, kterou 
stanoví článek 9 pozměněné Smlouvy 
o Evropské unii, avšak uznává také, že tato 
klauzule nebude mít žádný skutečný 
dopad na obsah právních předpisů EU;
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Or. en

Pozměňovací návrh 12
Proinsias De Rossa

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzdvihuje dále význam tzv. 
horizontální klauzule, kterou stanoví 
článek 9 pozměněné Smlouvy o Evropské 
unii a která bude fungovat jako obecná 
zásada platná pro všechny politiky 
Evropské unie;

4. vyzdvihuje dále význam tzv. 
horizontální sociální klauzule, kterou 
stanoví článek 9 pozměněné Smlouvy 
o Evropské unii a která bude fungovat jako 
obecná zásada platná pro všechny politiky 
Evropské unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Proinsias De Rossa

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zejména vítá článek 16 Smlouvy o ES 
v pozměněném znění a protokol o 
službách veřejného zájmu připojený k 
Lisabonské smlouvě, který poskytuje 
jednoznačný právní základ pro vymezení 
odpovědnosti členských států, pokud jde o 
poskytování univerzálně dostupných a 
vysoce kvalitních veřejných služeb 
občanům;

Or. en
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Pozměňovací návrh 14
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že jediná změna, kterou 
přinese Lisabonská smlouva uvedeným 
třem legislativním postupům, se bude týkat 
jejich přijímání, přičemž hlasování v Radě 
bude na základě článku 48 Smlouvy o ES 
v pozměněném znění probíhat 
kvalifikovanou většinou a nikoli 
jednomyslně; neočekává, že by změna 
většinového hlasování v Radě přinesla 
nějaké specifické obtíže.

7. zdůrazňuje, že jediná změna, kterou 
přinese Lisabonská smlouva uvedeným 
třem legislativním postupům, se bude týkat 
jejich přijímání, přičemž hlasování v Radě 
bude na základě článku 48 Smlouvy o ES 
v pozměněném znění probíhat 
kvalifikovanou většinou a nikoli 
jednomyslně.

Or. el

Pozměňovací návrh 15
Proinsias De Rossa

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že jediná změna, kterou 
přinese Lisabonská smlouva uvedeným 
třem legislativním postupům, se bude týkat 
jejich přijímání, přičemž hlasování v Radě 
bude na základě článku 48 Smlouvy o ES 
v pozměněném znění probíhat 
kvalifikovanou většinou a nikoli 
jednomyslně; neočekává, že by změna 
většinového hlasování v Radě přinesla 
nějaké specifické obtíže.

7. zdůrazňuje, že jediná změna, kterou 
přinese Lisabonská smlouva uvedeným 
třem legislativním postupům, se bude týkat 
jejich přijímání, přičemž hlasování v Radě 
bude na základě článku 48 Smlouvy o ES
v pozměněném znění probíhat 
kvalifikovanou většinou a nikoli 
jednomyslně; neočekává, že by změna 
většinového hlasování v Radě, pokud jde o 
tato témata, přinesla nějaké specifické 
obtíže.

Or. en
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