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Τροπολογία 1
Proinsias De Rossa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Α

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενόψει της 
προετοιμασίας έκθεσης σχετικά με το νέο 
ρόλο και τις αρμοδιότητες του 
Κοινοβουλίου για την εφαρμογή της 
Συνθήκης της Λισαβόνας, η Επιτροπή 
Συνταγματικών Υποθέσεων κάλεσε όλες 
τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές 
να απαντήσουν σε δύο ερωτήματα που 
περιέχονται σε έγγραφο εργασίας το οποίο 
συνέταξε η εν λόγω επιτροπή, 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενόψει της 
προετοιμασίας έκθεσης σχετικά με το νέο 
πιθανό ρόλο και τις αρμοδιότητες του 
Κοινοβουλίου για την εφαρμογή της 
Συνθήκης της Λισαβόνας, η Επιτροπή 
Συνταγματικών Υποθέσεων κάλεσε όλες 
τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές 
να απαντήσουν σε δύο ερωτήματα που 
περιέχονται σε έγγραφο εργασίας το οποίο 
συνέταξε η εν λόγω επιτροπή, 

Or. en

Τροπολογία 2
Proinsias De Rossa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει, αναφορικά με το θέμα των 
πολιτικών προτεραιοτήτων της Επιτροπής 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 
σε σχέση με τη χρησιμοποίηση των νέων 
εξουσιών του Κοινοβουλίου που 
προβλέπονται από τη Συνθήκη, ότι, όπως 
καταδεικνύεται στο έγγραφο εργασίας 
σχετικά με τις Τροποποιήσεις που 
εισήχθησαν με τη Συνθήκη της Λισαβόνας 
και είναι του ενδιαφέροντος της Επιτροπής 
Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, ελάχιστες αλλαγές θα 
εισαχθούν με τη Συνθήκη της Λισαβόνας 
όσον αφορά τις αρμοδιότητες του 
Κοινοβουλίου, σε σύγκριση με τις 

1. επισημαίνει, αναφορικά με το θέμα των 
πολιτικών προτεραιοτήτων της Επιτροπής 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 
σε σχέση με τη χρησιμοποίηση των 
αυξημένων δημοκρατικών αρμοδιοτήτων
του Κοινοβουλίου που προβλέπονται από 
τη Συνθήκη, ότι, όπως καταδεικνύεται στο 
έγγραφο εργασίας σχετικά με τις 
Τροποποιήσεις που εισήχθησαν με τη 
Συνθήκη της Λισαβόνας και είναι του 
ενδιαφέροντος της Επιτροπής 
Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, σχετικά ελάχιστες αλλαγές θα 
εισαχθούν με τη Συνθήκη της Λισαβόνας 
όσον αφορά τις αρμοδιότητες του 
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Συνθήκες που ισχύουν τώρα, οι οποίες θα 
επηρεάζουν τις εξουσίες της Επιτροπής 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 
όπως ανατίθενται βάσει του 
Παραρτήματος VI του Κανονισμού· 

Κοινοβουλίου, σε σύγκριση με τις 
Συνθήκες που ισχύουν τώρα, οι οποίες θα 
επηρεάζουν τις εξουσίες της Επιτροπής 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 
όπως ανατίθενται βάσει του 
Παραρτήματος VI του Κανονισμού· 

Or. en

Τροπολογία 3
Proinsias De Rossa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί, συνεπώς, ότι η χρησιμοποίηση 
των νέων εξουσιών του Κοινοβουλίου που 
προβλέπονται από τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας θα έχουν οριακή επιρροή σε 
σύγκριση με την ισχύουσα κατάσταση 
όσον αφορά τόσο τις αρμοδιότητες όσο και 
την διαχείριση των φακέλων από την 
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων· 

2. θεωρεί, συνεπώς, ότι η χρησιμοποίηση 
των αυξημένων δημοκρατικών 
αρμοδιοτήτων του Κοινοβουλίου που 
προβλέπονται από τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας θα έχουν οριακή επιρροή σε 
σύγκριση με την ισχύουσα κατάσταση 
όσον αφορά τόσο τις αρμοδιότητες όσο και 
την διαχείριση των φακέλων από την 
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων· 

Or. en

Τροπολογία 4
Mary Lou McDonald

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2a. επισημαίνει ότι τα άρθρα 43 και 49 
της Συνθήκης ΕΚ, τα οποία το 
Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, σε πρόσφατες αποφάσεις 
του, έκρινε δυσμενώς όσον αφορά τα 
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εργασιακά δικαιώματα, θα παραμείνουν 
αμετάβλητα εάν τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη 
της Λισαβόνας·

Or. en

Τροπολογία 5
Mary Lou McDonald

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας δεν θα 
τροποποιήσει τα άρθρα 43 και 49 της 
Συνθήκης ΕΚ καθώς υπονομεύουν τα 
δικαιώματα των εργαζομένων και 
ενθαρρύνουν την εξομοίωση προς τα 
κάτω από την άποψη της αμοιβής και 
των συνθηκών·

Or. en

Τροπολογία 6
Mary Lou McDonald

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2γ. υποστηρίζει την έκκληση της 
Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας 
Συνδικάτων να συμπεριληφθεί μια 
«ρήτρα κοινωνικής προόδου» στη 
Συνθήκη ΕΚ προκειμένου να 
διασφαλιστεί η υπεροχή των κοινωνικών 
δικαιωμάτων έναντι των δικαιωμάτων 
που σχετίζονται με τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς·

Or. en
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Τροπολογία 7
Mary Lou McDonald

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2δ. εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με 
το γεγονός ότι η προσθήκη της 
διατύπωσης «ιδίως οικονομικών και 
δημοσιονομικών προϋποθέσεων» στο 
άρθρο 16 της Συνθήκης ΕΚ, όπως 
τροποποιήθηκε, θα ερμηνευθεί κατά 
τέτοιον τρόπο ώστε θα θέτει περαιτέρω 
περιορισμούς στην ικανότητα των 
κυβερνήσεων να επενδύουν σε δημόσιες 
υπηρεσίες· 

Or. en

Τροπολογία 8
Mary Lou McDonald

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει, ωστόσο, ότι η Συνθήκη της 
Λισαβόνας προβλέπει περαιτέρω πρόοδο 
στην κοινωνική Ευρώπη και ενισχυμένη 
κοινωνική νομοθεσία επί τη βάσει του 
δεσμευτικού χαρακτήρα του Χάρτη
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενός πιο 
συστηματικού ορισμού, στα άρθρα 2 και 3 
της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
όπως τροποποιήθηκε, των αξιών επί των 
οποίων βασίζονται οι δράσεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι κύριοι στόχοι 
της· 

3. πιστεύει ότι ούτε ο Χάρτης Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ούτε τα άρθρα 2 και 3 της Συνθήκης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως 
τροποποιήθηκε, αντιμετωπίζουν επαρκώς 
βασικές ατέλειες των Συνθηκών 

Or. en
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Τροπολογία 9
Elizabeth Lynne

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει, ωστόσο, ότι η Συνθήκη της 
Λισαβόνας προβλέπει περαιτέρω πρόοδο 
στην κοινωνική Ευρώπη και ενισχυμένη 
κοινωνική νομοθεσία επί τη βάσει του 
δεσμευτικού χαρακτήρα του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενός πιο 
συστηματικού ορισμού, στα άρθρα 2 και 3 
της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
όπως τροποποιήθηκε, των αξιών επί των 
οποίων βασίζονται οι δράσεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι κύριοι στόχοι 
της·

3. τονίζει, ωστόσο, ότι η Συνθήκη της 
Λισαβόνας προβλέπει περαιτέρω πρόοδο 
στην κοινωνική Ευρώπη και ενισχυμένη 
κοινωνική νομοθεσία επί τη βάσει του 
δεσμευτικού χαρακτήρα του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνοντας 
ταυτόχρονα ότι ορισμένα κράτη μέλη 
απαλλάσσονται από το δεσμευτικό 
χαρακτήρα του Χάρτη, και ενός πιο 
συστηματικού ορισμού, στα άρθρα 2 και 3 
της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
όπως τροποποιήθηκε, των αξιών επί των 
οποίων βασίζονται οι δράσεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι κύριοι στόχοι 
της· 

Or. en

Τροπολογία 10
Proinsias De Rossa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει, ωστόσο, ότι η Συνθήκη της 
Λισαβόνας προβλέπει περαιτέρω πρόοδο 
στην κοινωνική Ευρώπη και ενισχυμένη 
κοινωνική νομοθεσία επί τη βάσει του 
δεσμευτικού χαρακτήρα του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενός πιο 
συστηματικού ορισμού, στα άρθρα 2 και 3 

3. τονίζει ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας 
προβλέπει περαιτέρω πρόοδο στην 
κοινωνική Ευρώπη και ενισχυμένη 
κοινωνική νομοθεσία επί τη βάσει του 
δεσμευτικού χαρακτήρα του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενός πιο 
συστηματικού ορισμού, στα άρθρα 2 και 3 
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της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
όπως τροποποιήθηκε, των αξιών επί των 
οποίων βασίζονται οι δράσεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι κύριοι στόχοι 
της· 

της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
όπως τροποποιήθηκε, των αξιών επί των 
οποίων βασίζονται οι δράσεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι κύριοι στόχοι 
της·

Or. en

Τροπολογία 11
Mary Lou McDonald

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπογραμμίζει, επιπλέον, τη σημασία 
της οριζόντιας ρήτρας του Άρθρου 9 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
όπως τροποποιήθηκε, η οποία θα δράσει 
ως μια γενική αρχή της διαμόρφωσης 
πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

4. επικροτεί την οριζόντια ρήτρα του 
Άρθρου 9 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τροποποιήθηκε, 
αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι δεν θα έχει 
ουσιαστικό αντίκτυπο στο περιεχόμενο 
της κοινοτικής νομοθεσίας· 

Or. en

Τροπολογία 12
Proinsias De Rossa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπογραμμίζει, επιπλέον, τη σημασία της 
οριζόντιας ρήτρας του Άρθρου 9 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
όπως τροποποιήθηκε, η οποία θα δράσει
ως μια γενική αρχή της διαμόρφωσης 
πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

4. υπογραμμίζει, επιπλέον, τη σημασία της 
οριζόντιας κοινωνικής ρήτρας του Άρθρου 
9 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, όπως τροποποιήθηκε, η οποία θα 
δράσει ως μια γενική αρχή της 
διαμόρφωσης πολιτικής στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση· 

Or. en
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Τροπολογία 13
Proinsias De Rossa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. επικροτεί, ιδιαίτερα, το άρθρο 16 της 
Συνθήκης ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε, και 
το Πρωτόκολλο της Συνθήκης της 
Λισαβόνας σχετικά με τις υπηρεσίες 
γενικού συμφέροντος, τα οποία παρέχουν 
μια σαφή νομική βάση για τον καθορισμό 
των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών 
όσον αφορά την παροχή καθολικά 
προσβάσιμων και υψηλής ποιότητας 
δημόσιων υπηρεσιών στους πολίτες· 

Or. en

Τροπολογία 14
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι η μόνη αλλαγή με τη 
Συνθήκη της Λισαβόνας για τις τρεις 
σχετικές νομοθετικές διαδικασίες θα 
συνίσταται στο ότι όσον αφορά την 
έγκρισή τους, η ψηφοφορία στο Συμβούλιο 
θα πραγματοποιείται με βάση την ειδική 
πλειοψηφία και όχι την ομοφωνία, υπό την 
προϋπόθεση της διαδικασίας που 
προβλέπεται στο Άρθρο 48 της Συνθήκης 
ΕΚ όπως τροποποιήθηκε προβλέπει ότι 
δεν θα υπάρξει η παραμικρή δυσκολία με 
την αλλαγή της απαιτούμενης 
πλειοψηφίας στο Συμβούλιο.

7. επισημαίνει ότι η μόνη αλλαγή με τη 
Συνθήκη της Λισαβόνας για τις τρεις 
σχετικές νομοθετικές διαδικασίες θα 
συνίσταται στο ότι όσον αφορά την 
έγκρισή τους, η ψηφοφορία στο Συμβούλιο 
θα πραγματοποιείται με βάση την ειδική 
πλειοψηφία και όχι την ομοφωνία, υπό την 
προϋπόθεση της διαδικασίας που 
προβλέπεται στο Άρθρο 48 της Συνθήκης 
ΕΚ όπως τροποποιήθηκε.

Or. el
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Τροπολογία 15
Proinsias De Rossa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι η μόνη αλλαγή με τη 
Συνθήκη της Λισαβόνας για τις τρεις 
σχετικές νομοθετικές διαδικασίες θα 
συνίσταται στο ότι όσον αφορά την 
έγκρισή τους, η ψηφοφορία στο Συμβούλιο 
θα πραγματοποιείται με βάση την ειδική 
πλειοψηφία και όχι την ομοφωνία, υπό την 
προϋπόθεση της διαδικασίας που 
προβλέπεται στο Άρθρο 48 της Συνθήκης 
ΕΚ όπως τροποποιήθηκε· προβλέπει ότι 
δεν θα υπάρξει η παραμικρή δυσκολία με 
την αλλαγή της απαιτούμενης πλειοψηφίας 
στο Συμβούλιο.

7. επισημαίνει ότι η μόνη αλλαγή με τη 
Συνθήκη της Λισαβόνας για τις τρεις 
σχετικές νομοθετικές διαδικασίες θα 
συνίσταται στο ότι όσον αφορά την 
έγκρισή τους, η ψηφοφορία στο Συμβούλιο
θα πραγματοποιείται με βάση την ειδική 
πλειοψηφία και όχι την ομοφωνία, υπό την 
προϋπόθεση της διαδικασίας που 
προβλέπεται στο Άρθρο 48 της Συνθήκης 
ΕΚ όπως τροποποιήθηκε· προβλέπει ότι 
δεν θα υπάρξει η παραμικρή δυσκολία με 
την αλλαγή της απαιτούμενης πλειοψηφίας 
στο Συμβούλιο όσον αφορά αυτούς τους 
φακέλους. 

Or. en
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