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Amendement 1
Proinsias De Rossa

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de Commissie 
constitutionele zaken in verband met de 
opstelling van een rapport over de nieuwe 
rol en verantwoordelijkheden van het 
Europees Parlement bij de 
tenuitvoerlegging van het Verdrag van
Lissabon alle parlementaire commissies 
heeft verzocht te antwoorden op een 
tweetal vragen die worden gesteld in een 
door deze commissie opgesteld 
werkdocument,

A. overwegende dat de Commissie 
constitutionele zaken in verband met de 
opstelling van een rapport over de 
potentiële nieuwe rol en 
verantwoordelijkheden van het Europees 
Parlement bij de tenuitvoerlegging van het 
Verdrag van Lissabon alle parlementaire 
commissies heeft verzocht te antwoorden 
op een tweetal vragen die worden gesteld 
in een door deze commissie opgesteld 
werkdocument,

Or. en

Amendement 2
Proinsias De Rossa

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat, gelet op de vraag 
betreffende de politieke prioriteiten van de 
Commissie werkgelegenheid en sociale 
zaken ten aanzien van het gebruik van de 
nieuwe bevoegdheden van het Parlement 
zoals voorzien in het Verdrag van 
Lissabon, en blijkens een werkdocument 
betreffende wijzigingen in het Verdrag van 
Lissabon die van belang zijn voor de 
Commissie werkgelegenheid en sociale 
zaken, het Verdrag van Lissabon ten 
opzichte van de thans van kracht zijnde 
verdragen slechts een gering aantal 
wijzingen inhoudt ten aanzien van de 
competenties van het Parlement die van 
invloed zijn op de bevoegdheden van de 
Commissie werkgelegenheid en sociale 
zaken zoals haar verleend krachtens 
Bijlage VI van het Reglement;

1. wijst erop dat, gelet op de vraag 
betreffende de politieke prioriteiten van de 
Commissie werkgelegenheid en sociale 
zaken ten aanzien van de invulling van de 
grotere democratische 
verantwoordelijkheden van het Parlement 
zoals voorzien in het Verdrag van 
Lissabon, en blijkens een werkdocument 
betreffende wijzigingen in het Verdrag van 
Lissabon die van belang zijn voor de 
Commissie werkgelegenheid en sociale 
zaken, het Verdrag van Lissabon ten 
opzichte van de thans van kracht zijnde 
verdragen slechts een relatief gering aantal 
wijzigingen inhoudt ten aanzien van de 
competenties van het Parlement die van 
invloed zijn op de bevoegdheden van de 
Commissie werkgelegenheid en sociale 
zaken zoals haar verleend krachtens 
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Bijlage VI van het Reglement;

Or. en

Amendement 3
Proinsias De Rossa

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is derhalve van oordeel dat het gebruik
van de nieuwe bevoegdheden van het 
Parlement zoals voorzien in het Verdrag 
van Lissabon ten opzichte van de huidige 
stand van zaken slechts marginale invloed 
zal hebben op zowel de competenties als 
het dossierbeheer van de Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken;

2. is derhalve van oordeel dat de invulling
van de grotere democratische 
verantwoordelijkheden van het Parlement 
zoals voorzien in het Verdrag van Lissabon 
ten opzichte van de huidige stand van 
zaken slechts marginale invloed zal hebben 
op zowel de competenties als het 
dossierbeheer van de Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken;

Or. en

Amendement 4
Mary Lou McDonald

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. constateert dat de artikelen 43 en 49 
van het EG-Verdrag, die in de recente 
rechtspraak van het Hof van Justitie van 
de Europese Gemeenschappen ten nadele 
van de rechten van werknemers zijn 
uitgelegd, ongewijzigd blijven wanneer 
het Verdrag van Lissabon in werking 
treedt;

Or. en

Amendement 5
Mary Lou McDonald

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 ter. betreurt dat de artikelen 43 en 49 
van het EG-Verdrag niet worden 
gewijzigd door het Verdrag van Lissabon, 
aangezien zij de rechten van werknemers 
ondermijnen en een neerwaartse spiraal 
in de hand werken met betrekking tot 
lonen en arbeidsvoorwaarden;

Or. en

Amendement 6
Mary Lou McDonald

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quater. steunt het verzoek van het 
Europees Verbond van Vakverenigingen 
om een clausule inzake sociale 
vooruitgang op te nemen in het EG-
Verdrag, teneinde de voorrang van sociale 
rechten boven rechten met betrekking tot 
de werking van de interne markt te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 7
Mary Lou McDonald

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quinquies. maakt zich zorgen dat de in 
artikel 16 van het gewijzigde EG-Verdrag 
ingevoegde formulering "met name 
economische en financiële voorwaarden" 
dusdanig zal worden uitgelegd dat de 
mogelijkheden van de lidstaten om in 
openbare diensten te investeren verder 
aan banden worden gelegd;
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Or. en

Amendement 8
Mary Lou McDonald

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt echter dat het Verdrag van 
Lissabon pleit voor verdere inspanningen 
voor een sociaal Europa en voor een 
krachtiger sociale wetgeving op basis van 
het bindende karakter van het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie 
en van een systematischer definitie, zoals 
gegeven in artikel 2 en 3 van het 
gewijzigde Verdrag betreffende de 
Europese Unie, van de waarden die ten 
grondslag liggen aan de handelingen en 
hoofddoelstellingen van de Europese 
Unie;

3. is van mening dat een aantal 
fundamentele tekortkomingen van de 
Verdragen noch door het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie noch 
door de artikelen 2 en 3 van het 
gewijzigde Verdrag betreffende de 
Europese Unie op afdoende wijze worden
verholpen;

Or. en

Amendement 9
Elizabeth Lynne

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt echter dat het Verdrag van 
Lissabon pleit voor verdere inspanningen 
voor een sociaal Europa en voor een 
krachtiger sociale wetgeving op basis van 
het bindende karakter van het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie 
en van een systematischer definitie, zoals 
gegeven in artikel 2 en 3 van het 
gewijzigde Verdrag betreffende de 
Europese Unie, van de waarden die ten 
grondslag liggen aan de handelingen en
hoofddoelstellingen van de Europese Unie;

3. benadrukt echter dat het Verdrag van 
Lissabon pleit voor verdere inspanningen 
voor een sociaal Europa en voor een 
krachtiger sociale wetgeving op basis van 
het bindende karakter van het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie
– al heeft het Handvest voor sommige 
lidstaten vanwege een "opt-out" geen 
bindend karakter – en van een 
systematischer definitie, zoals gegeven in 
artikel 2 en 3 van het gewijzigde Verdrag 
betreffende de Europese Unie, van de 
waarden die ten grondslag liggen aan de 
handelingen en hoofddoelstellingen van de 
Europese Unie;
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Or. en

Amendement 10
Proinsias De Rossa

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt echter dat het Verdrag van 
Lissabon pleit voor verdere inspanningen 
voor een sociaal Europa en voor een 
krachtiger sociale wetgeving op basis van 
het bindende karakter van het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie 
en van een systematischer definitie, zoals 
gegeven in artikel 2 en 3 van het 
gewijzigde Verdrag betreffende de 
Europese Unie, van de waarden die ten 
grondslag liggen aan de handelingen en 
hoofddoelstellingen van de Europese Unie;

3. benadrukt dat het Verdrag van Lissabon 
pleit voor verdere inspanningen voor een 
sociaal Europa en voor een krachtiger 
sociale wetgeving op basis van het 
bindende karakter van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie en van 
een systematischer definitie, zoals gegeven 
in artikel 2 en 3 van het gewijzigde 
Verdrag betreffende de Europese Unie, van 
de waarden die ten grondslag liggen aan de 
handelingen en hoofddoelstellingen van de 
Europese Unie;

Or. en

Amendement 11
Mary Lou McDonald

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt voorts het belang van de 
horizontale clausule in artikel 9 van het 
gewijzigde Verdrag betreffende de 
Europese Unie, welke dient als algemeen 
beginsel voor de beleidsvorming door de 
Europese Unie;

4. is verheugd over de horizontale clausule 
in artikel 9 van het gewijzigde Verdrag 
betreffende de Europese Unie, maar erkent 
dat deze clausule niet van wezenlijke 
invloed zal zijn op de inhoud van de EU-
wetgeving;

Or. en

Amendement 12
Proinsias De Rossa

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt voorts het belang van de 
horizontale clausule in artikel 9 van het 
gewijzigde Verdrag betreffende de 
Europese Unie, welke dient als algemeen 
beginsel voor de beleidsvorming door de 
Europese Unie;

4. benadrukt voorts het belang van de 
horizontale sociale clausule in artikel 9 van 
het gewijzigde Verdrag betreffende de 
Europese Unie, welke dient als algemeen 
beginsel voor de beleidsvorming door de 
Europese Unie;

Or. en

Amendement 13
Proinsias De Rossa

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is met name ingenomen met artikel 
16 van het gewijzigde EG-Verdrag en met 
het aan het Verdrag van Lissabon 
gehechte Protocol betreffende de diensten 
van algemeen belang, die een duidelijke 
rechtsgrondslag vormen voor de definitie 
van de verantwoordelijkheden van de 
lidstaten met betrekking tot de verrichting 
van universeel toegankelijke openbare 
diensten van hoge kwaliteit ten behoeve 
van de burgers;

Or. en

Amendement 14
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. wijst erop dat de enige wijziging in het 
Verdrag van Lissabon ten aanzien van 
voormelde drie wetgevingsprocedures 
betrekking heeft op de aanneming daarvan; 
stemming in de Raad geschiedt met 
gekwalificeerde meerderheid in plaats van 
eenparigheid van stemmen op basis van de 

7. wijst erop dat de enige wijziging in het 
Verdrag van Lissabon ten aanzien van 
voormelde drie wetgevingsprocedures 
betrekking heeft op de aanneming daarvan; 
stemming in de Raad geschiedt met 
gekwalificeerde meerderheid in plaats van 
eenparigheid van stemmen op basis van de 
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procedure zoals vastgelegd in artikel 48 
van het gewijzigde EG-Verdrag; voorziet 
geen bijzonder probleem in verband met 
de wijziging van de 
stemmingsmeerderheid in de Raad.

procedure zoals vastgelegd in artikel 48 
van het gewijzigde EG-Verdrag.

Or. el

Amendement 15
Proinsias De Rossa

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. wijst erop dat de enige wijziging in het 
Verdrag van Lissabon ten aanzien van 
voormelde drie wetgevingsprocedures 
betrekking heeft op de aanneming daarvan; 
stemming in de Raad geschiedt met 
gekwalificeerde meerderheid in plaats van 
eenparigheid van stemmen op basis van de 
procedure zoals vastgelegd in artikel 48 
van het gewijzigde EG-Verdrag; voorziet 
geen bijzonder probleem in verband met de 
wijziging van de stemmingsmeerderheid in 
de Raad.

7. wijst erop dat de enige wijziging in het
Verdrag van Lissabon ten aanzien van 
voormelde drie wetgevingsprocedures 
betrekking heeft op de aanneming daarvan; 
stemming in de Raad geschiedt met 
gekwalificeerde meerderheid in plaats van 
eenparigheid van stemmen op basis van de 
procedure zoals vastgelegd in artikel 48 
van het gewijzigde EG-Verdrag; voorziet 
voor wat betreft dergelijke dossiers geen 
bijzonder probleem in verband met de 
wijziging van de stemmingsmeerderheid in 
de Raad.

Or. en
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