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Módosítás 1
Proinsias De Rossa

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a Parlament új szerepéről és a 
Lisszaboni Szerződés végrehajtásával 
kapcsolatos felelősségeiről szóló jelentés
előkészítése érdekében az Alkotmányügyi 
Bizottság felkérte valamennyi parlamenti 
bizottságot, hogy válaszoljanak az általa 
előkészített munkadokumentumban 
szereplő két kérdésre,

A. mivel a Parlament potenciális új 
szerepéről és a Lisszaboni Szerződés 
végrehajtásával kapcsolatos felelősségeiről 
szóló jelentés előkészítése érdekében az 
Alkotmányügyi Bizottság felkérte 
valamennyi parlamenti bizottságot, hogy 
válaszoljanak az általa előkészített 
munkadokumentumban szereplő két 
kérdésre,

Or. en

Módosítás 2
Proinsias De Rossa

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. rámutat, a Lisszaboni Szerződés által 
biztosított új parlamenti hatáskörök
felhasználása tekintetében a 
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság által 
kialakított politikai prioritásokra vonatkozó 
kérdéssel kapcsolatban, hogy – miként az a 
Lisszaboni Szerződés által bevezetett, az 
EMPL érdekeit érintő módosításokra 
vonatkozó egyik munkadokumentumból 
kiderül – a Lisszaboni Szerződés a jelenleg 
hatályban lévő szerződésekkel összevetve 
csupán kevés olyan változtatást vezet majd 
be a Parlament hatásköreit illetően, 
amelyek a Foglalkoztatási és Szociális 
Bizottságnak az eljárási szabályzat VI. 
mellékletében előírt hatáskörét érintik;

1. rámutat, a Lisszaboni Szerződés által a 
Parlament számára biztosított 
megnövekedett számú demokratikus 
kötelezettség gyakorlása tekintetében a 
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság által 
kialakított politikai prioritásokra vonatkozó 
kérdéssel kapcsolatban, hogy – miként az a 
Lisszaboni Szerződés által bevezetett, az 
EMPL érdekeit érintő módosításokra 
vonatkozó egyik munkadokumentumból 
kiderül – a Lisszaboni Szerződés a jelenleg 
hatályban lévő szerződésekkel összevetve 
viszonylag kevés olyan változtatást vezet 
majd be a Parlament hatásköreit illetően, 
amelyek a Foglalkoztatási és Szociális 
Bizottságnak az eljárási szabályzat VI. 
mellékletében előírt hatáskörét érintik;
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Módosítás 3
Proinsias De Rossa

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy ítéli meg ezért, hogy a Lisszaboni 
Szerződés által a Parlamentre ruházott új 
hatáskörök gyakorlása csupán csekély 
hatást gyakorol majd a Foglalkoztatási és 
Szociális Bizottságnak mind jelenlegi 
hatáskörére, mind pedig ügyei kezelése 
tekintetében jelenleg fennálló helyzetére;

2. úgy ítéli meg ezért, hogy a Lisszaboni 
Szerződés által a Parlamentre ruházott 
megnövekedett számú demokratikus 
kötelezettség gyakorlása csupán csekély 
hatást gyakorol majd a Foglalkoztatási és 
Szociális Bizottságnak mind jelenlegi 
hatáskörére, mind pedig ügyei kezelése 
tekintetében jelenleg fennálló helyzetére;

Or. en

Módosítás 4
Mary Lou McDonald

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. megjegyzi, hogy a Lisszaboni 
Szerződés hatálybalépése esetén 
változatlan marad az EK-Szerződés 43. és 
49. cikke, amelyeket az Európai 
Közösségek Bírósága legutóbbi ítéleteiben 
a foglalkoztatási jogok szempontjából 
kedvezőtlenül értelmezett;

Or. en
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Módosítás 5
Mary Lou McDonald

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. sajnálatát fejezi ki, amiért a 
Lisszaboni Szerződés nem módosítja az 
EK-Szerződés 43. és 49. cikkét, mivel e két 
cikk aláássa a munkavállalók jogait, és a 
bérek csökkenését, valamint a 
munkakörülmények romlását előidéző 
versenyt bátorítja;

Or. en

Módosítás 6
Mary Lou McDonald

Véleménytervezet
2 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2c. támogatja az Európai Szakszervezetek 
Szövetségének felhívását egy „ szociális 
fejlődésre vonatkozó záradék” EK-
szerződésbe történő beillesztésére annak 
érdekében, hogy a szociális jogok 
elsőbbséget élvezzenek a belső piac 
működésével kapcsolatos jogokkal 
szemben; 

Or. en

Módosítás 7
Mary Lou McDonald

Véleménytervezet
2 d bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

2d. aggodalmának a hangot, amiért a 
„különösen gazdasági és pénzügyi 
feltételek” kifejezés beemelése az EK-
Szerződés 16. cikkébe azt módosítva olyan 
értelmezést tesz lehetővé, amelynek 
következtében a közszolgáltatásokba való 
beruházások terén tovább szűkül a 
kormányok lehetősége;

Or. en

Módosítás 8
Mary Lou McDonald

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a 
Lisszaboni Szerződés előírása szerint előre 
kell lépni a szociális Európa tekintetében, 
továbbá az Európai Unió Alapjogi
Chartájának jogilag kötelező jellegére, 
valamint az EU fellépéseinek és legfőbb 
célkitűzéseinek alapját képező, az Európai 
Unióról szóló szerződés módosított 2. és 3. 
cikkében szereplő értékek rendszeresebb 
meghatározására támaszkodva meg kell 
erősíteni a szociális jogalkotást;

3. úgy véli, hogy a szerződésekben 
meglévő alapvető hiányosságokat nem 
orvosolja megfelelően az Európai Unió 
Alapjogi Chartája, sem az Európai Unióról 
szóló szerződés módosított 2. és 3. cikke;

Or. en

Módosítás 9
Elizabeth Lynne

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a 
Lisszaboni Szerződés előírása szerint előre 
kell lépni a szociális Európa tekintetében, 
továbbá az Európai Unió Alapjogi 
Chartájának jogilag kötelező jellegére, 
valamint az EU fellépéseinek és legfőbb 
célkitűzéseinek alapját képező, az Európai 
Unióról szóló szerződés módosított 2. és 3. 
cikkében szereplő értékek rendszeresebb 
meghatározására támaszkodva meg kell 
erősíteni a szociális jogalkotást;

3. hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a 
Lisszaboni Szerződés előírása szerint előre 
kell lépni a szociális Európa tekintetében, 
továbbá az Európai Unió Alapjogi 
Chartájának jogilag kötelező jellegére –
megjegyzi mindeközben, hogy néhány 
tagállamot önkéntes kimaradása alapján 
jogilag nem kötelez a Charta –, valamint 
az EU fellépéseinek és legfőbb 
célkitűzéseinek alapját képező, az Európai 
Unióról szóló szerződés módosított 2. és 3. 
cikkében szereplő értékek rendszeresebb 
meghatározására támaszkodva meg kell 
erősíteni a szociális jogalkotást;

Or. en

Módosítás 10
Proinsias De Rossa

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a 
Lisszaboni Szerződés előírása szerint előre 
kell lépni a szociális Európa tekintetében, 
továbbá az Európai Unió Alapjogi 
Chartájának jogilag kötelező jellegére, 
valamint az EU fellépéseinek és legfőbb 
célkitűzéseinek alapját képező, az Európai 
Unióról szóló szerződés módosított 2. és 3. 
cikkében szereplő értékek rendszeresebb 
meghatározására támaszkodva meg kell 
erősíteni a szociális jogalkotást;

3. hangsúlyozza, hogy a Lisszaboni 
Szerződés előírása szerint előre kell lépni a 
szociális Európa tekintetében, továbbá az 
Európai Unió Alapjogi Chartájának jogilag 
kötelező jellegére, valamint az EU 
fellépéseinek és legfőbb célkitűzéseinek 
alapját képező, az Európai Unióról szóló 
szerződés módosított 2. és 3. cikkében 
szereplő értékek rendszeresebb 
meghatározására támaszkodva meg kell 
erősíteni a szociális jogalkotást;

Or. en
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Módosítás 11
Mary Lou McDonald

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza ezen kívül az Európai 
Unióról szóló módosított szerződés 9. 
cikkében szereplő horizontális záradék 
jelentőségét, amely az EU-politikák 
kidolgozásának általános elveként 
működik majd;

4. üdvözli az Európai Unióról szóló 
módosított szerződés 9. cikkében szereplő 
horizontális záradékot, de elismeri, hogy 
nem lesz kézzelfogható hatása az uniós 
jogalkotás tartalmára;

Or. en

Módosítás 12
Proinsias De Rossa

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza ezen kívül az Európai 
Unióról szóló módosított szerződés 9. 
cikkében szereplő horizontális záradék 
jelentőségét, amely az EU-politikák 
kidolgozásának általános elveként működik 
majd;

4. hangsúlyozza ezen kívül az Európai 
Unióról szóló módosított szerződés 9. 
cikkében szereplő horizontális szociális 
záradék jelentőségét, amely az EU-
politikák kidolgozásának általános elveként 
működik majd;

Or. en

Módosítás 13
Proinsias De Rossa

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. külön üdvözli az EK-Szerződés 
módosított 16. cikkét és a Lisszaboni 
Szerződés általános érdekű 
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szolgáltatásokról szóló jegyzőkönyvét, 
amelyek egyértelmű jogalapot teremtenek 
a tagállamok kötelezettségeinek 
megállapításához a polgárokat megillető 
mindenki számára hozzáférhető és magas 
minőségű közszolgáltatások biztosítása 
tekintetében; 

Or. en

Módosítás 14
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy a három említett 
jogalkotási eljárás tekintetében a 
Lisszaboni Szerződés által bevezetett 
egyetlen változtatás az elfogadásukat érinti 
majd, a Tanácsban lefolytatott szavazás 
ugyanis minősített többséggel, és nem 
egyhangúlag történik majd, a módosított 
EK-szerződés 48. cikkében előírt 
eljárásnak megfelelően; nem lát 
különösebb nehézséget abban, hogy a 
Tanácsban a szavazás során a minősített 
többségre váltanak.

7. hangsúlyozza, hogy a három említett 
jogalkotási eljárás tekintetében a 
Lisszaboni Szerződés által bevezetett 
egyetlen változtatás az elfogadásukat érinti 
majd, a Tanácsban lefolytatott szavazás 
ugyanis minősített többséggel, és nem 
egyhangúlag történik majd, a módosított 
EK-szerződés 48. cikkében előírt 
eljárásnak megfelelően;

Or. el

Módosítás 15
Proinsias De Rossa

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy a három említett 
jogalkotási eljárás tekintetében a 
Lisszaboni Szerződés által bevezetett 

7. hangsúlyozza, hogy a három említett 
jogalkotási eljárás tekintetében a 
Lisszaboni Szerződés által bevezetett 
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egyetlen változtatás az elfogadásukat érinti 
majd, a Tanácsban lefolytatott szavazás 
ugyanis minősített többséggel, és nem 
egyhangúlag történik majd, a módosított 
EK-szerződés 48. cikkében előírt 
eljárásnak megfelelően; nem lát 
különösebb nehézséget abban, hogy a 
Tanácsban a szavazás során a minősített 
többségre váltanak.

egyetlen változtatás az elfogadásukat érinti 
majd, a Tanácsban lefolytatott szavazás 
ugyanis minősített többséggel, és nem 
egyhangúlag történik majd, a módosított 
EK-szerződés 48. cikkében előírt 
eljárásnak megfelelően; a fenti ügyek 
tekintetében nem lát különösebb 
nehézséget abban, hogy a Tanácsban a 
szavazás során a minősített többségre 
váltanak.

Or. en
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