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Poprawka 1
Proinsias De Rossa

Projekt opinii
Punkt A preambuły

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że w celu 
przygotowania sprawozdania na temat 
nowej roli i nowych obowiązków 
Parlamentu Europejskiego przy wdrażaniu 
traktatu z Lizbony Komisja Spraw 
Konstytucyjnych zwróciła się do 
wszystkich komisji parlamentarnych 
o udzielenie odpowiedzi na dwa pytania 
zawarte w dokumencie roboczym 
przygotowanym przez tę komisję,

A. mając na uwadze, że w celu 
przygotowania sprawozdania na temat 
potencjalnej nowej roli i potencjalnych
nowych obowiązków Parlamentu przy 
wdrażaniu traktatu z Lizbony Komisja 
Spraw Konstytucyjnych zwróciła się do 
wszystkich komisji parlamentarnych 
o udzielenie odpowiedzi na dwa pytania 
zawarte w dokumencie roboczym 
przygotowanym przez tę komisję,

Or. en

Poprawka 2
Proinsias De Rossa

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. jeżeli chodzi o pytanie dotyczące 
priorytetów politycznych Komisji 
Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 
w związku z korzystaniem 
z przewidzianych w traktacie nowych 
uprawnień Parlamentu, zwraca uwagę, że 
jak pokazuje dokument roboczy w sprawie 
modyfikacji wprowadzonych przez traktat 
z Lizbony, będących przedmiotem 
zainteresowania Komisji Zatrudnienia 
i Spraw Socjalnych, w porównaniu do 
obecnie obowiązujących traktatów traktat 
z Lizbony wprowadzi niewiele zmian 
dotyczących kompetencji Parlamentu, 
które mają związek z uprawnieniami 
Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 
przyznanymi na mocy załącznika VI 

1. jeżeli chodzi o pytanie dotyczące 
priorytetów politycznych Komisji 
Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 
w związku z korzystaniem 
z przewidzianych w traktacie większych 
obowiązków demokratycznych Parlamentu, 
zwraca uwagę, że jak pokazuje dokument 
roboczy w sprawie modyfikacji 
wprowadzonych przez traktat z Lizbony, 
będących przedmiotem zainteresowania 
Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, 
w porównaniu do obecnie obowiązujących 
traktatów traktat z Lizbony wprowadzi 
stosunkowo niewiele zmian dotyczących 
kompetencji Parlamentu, które mają 
związek z uprawnieniami Komisji 
Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 
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Regulaminu; przyznanymi na mocy załącznika VI 
Regulaminu;

Or. en

Poprawka 3
Proinsias De Rossa

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. dlatego uważa, że korzystanie przez 
Parlament z nowych uprawnień
przewidzianych w traktacie z Lizbony 
będzie miało w porównaniu z obecną 
sytuacją nieznaczny wpływ zarówno na 
kompetencje Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych, jak i na zarządzanie przez nią 
dokumentami;

2. dlatego uważa, że korzystanie przez 
Parlament z większych obowiązków 
demokratycznych przewidzianych 
w traktacie z Lizbony będzie miało 
w porównaniu z obecną sytuacją 
nieznaczny wpływ zarówno na 
kompetencje Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych, jak i na zarządzanie przez nią
dokumentami;

Or. en

Poprawka 4
Mary Lou McDonald

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zwraca uwagę, że art. 43 i 49 traktatu 
WE, które Trybunał Sprawiedliwości 
Wspólnot Europejskich uznał w swoich 
ostatnich orzeczeniach za niekorzystne dla 
praw pracowniczych, pozostaną 
niezmienione po wejściu w życie traktatu 
lizbońskiego;

Or. en



AM\722782PL.doc 5/9 PE406.013v01-00

PL

Poprawka 5
Mary Lou McDonald

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. wyraża ubolewanie, że traktat 
lizboński nie zmieni art. 43 i 49 traktatu 
WE, ponieważ osłabiają one prawa 
pracownicze i przyczyniają się do ciągłego 
pogarszania się warunków pracy i płacy;

Or. en

Poprawka 6
Mary Lou McDonald

Projekt opinii
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2c. popiera apel Europejskiej 
Konfederacji Związków Zawodowych 
o włączenie do traktatu WE „klauzuli 
postępu socjalnego”, aby zagwarantować 
pierwszeństwo praw socjalnych wobec 
praw odnoszących się do funkcjonowania 
rynku wewnętrznego;

Or. en

Poprawka 7
Mary Lou McDonald

Projekt opinii
Ustęp 2 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2d. wyraża obawę, że słowa „na 
warunkach, w szczególności 
gospodarczych i finansowych”, dodane 
w art. 16 zmienionego traktatu WE, będą 
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interpretowane w taki sposób, aby 
wprowadzić dalsze ograniczenia 
możliwości rządów w zakresie inwestycji 
w usługi użyteczności publicznej;

Or. en

Poprawka 8
Mary Lou McDonald

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla jednak, że traktat z Lizbony 
przewiduje dalsze postępy w tworzeniu 
społecznej Europy oraz wzmocnienie 
przepisów socjalnych z uwagi na wiążący 
charakter Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej oraz bardziej 
usystematyzowaną definicję wartości 
stanowiących podstawę działań 
i najważniejszych celów Unii 
Europejskiej, zawartą w zmienionych art. 
2 i 3 Traktatu o Unii Europejskiej;

3. uważa, że ani Karta praw 
podstawowych Unii Europejskiej ani
zmienione art. 2 i 3 Traktatu o Unii 
Europejskiej nie korygują w odpowiedni 
sposób podstawowych błędów 
w traktatach;

Or. en

Poprawka 9
Elizabeth Lynne

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla jednak, że traktat z Lizbony 
przewiduje dalsze postępy w tworzeniu 
społecznej Europy oraz wzmocnienie 
przepisów socjalnych z uwagi na wiążący 
charakter Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej oraz bardziej 
usystematyzowaną definicję wartości 
stanowiących podstawę działań 

3. podkreśla jednak, że traktat z Lizbony 
przewiduje dalsze postępy w tworzeniu 
społecznej Europy oraz wzmocnienie 
przepisów socjalnych z uwagi na wiążący 
charakter Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej – zauważając jednocześnie, 
że niektóre państwa członkowskie mają 
możliwość odstąpienia od wiążących 
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i najważniejszych celów Unii Europejskiej, 
zawartą w zmienionych art. 2 i 3 Traktatu 
o Unii Europejskiej;

postanowień karty – oraz bardziej 
usystematyzowaną definicję wartości 
stanowiących podstawę działań 
i najważniejszych celów Unii Europejskiej, 
zawartą w zmienionych art. 2 i 3 Traktatu 
o Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 10
Proinsias De Rossa

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla jednak, że traktat z Lizbony 
przewiduje dalsze postępy w tworzeniu 
społecznej Europy oraz wzmocnienie 
przepisów socjalnych z uwagi na wiążący 
charakter Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej oraz bardziej 
usystematyzowaną definicję wartości 
stanowiących podstawę działań 
i najważniejszych celów Unii Europejskiej, 
zawartą w zmienionych art. 2 i 3 Traktatu 
o Unii Europejskiej;

3. podkreśla, że traktat z Lizbony 
przewiduje dalsze postępy w tworzeniu 
społecznej Europy oraz wzmocnienie 
przepisów socjalnych z uwagi na wiążący 
charakter Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej oraz bardziej 
usystematyzowaną definicję wartości 
stanowiących podstawę działań 
i najważniejszych celów Unii Europejskiej, 
zawartą w zmienionych art. 2 i 3 Traktatu 
o Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 11
Mary Lou McDonald

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla ponadto znaczenie klauzuli 
horyzontalnej w zmienionym art. 9 
Traktatu o Unii Europejskiej, która będzie 
pełnić funkcję ogólnej zasady 
prowadzenia polityki Unii Europejskiej;

4. z zadowoleniem przyjmuje klauzulę 
horyzontalną w zmienionym art. 9 
Traktatu o Unii Europejskiej, uznaje 
jednak, że nie będzie ona miała 
rzeczywistego wpływu na treść 
prawodawstwa UE;
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Or. en

Poprawka 12
Proinsias De Rossa

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla ponadto znaczenie klauzuli 
horyzontalnej w zmienionym art. 9 
Traktatu o Unii Europejskiej, która będzie 
pełnić funkcję ogólnej zasady prowadzenia 
polityki Unii Europejskiej;

4. podkreśla ponadto znaczenie socjalnej
klauzuli horyzontalnej w zmienionym art. 
9 Traktatu o Unii Europejskiej, która 
będzie pełnić funkcję ogólnej zasady 
prowadzenia polityki Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 13
Proinsias De Rossa

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. ze szczególnym zadowoleniem 
przyjmuje zmieniony art. 16 traktatu WE 
oraz protokół do traktatu lizbońskiego 
w sprawie usług świadczonych w interesie 
ogólnym, które stanowią jasną podstawę 
prawną do określenia obowiązków państw 
członkowskich w odniesieniu do 
świadczenia obywatelom 
ogólnodostępnych i wysokiej jakości usług 
użyteczności publicznej;

Or. en

Poprawka 14
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt opinii
Ustęp 7
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Projekt opinii Poprawka

7. zwraca uwagę, że jedyna zmiana 
wprowadzona przez traktat z Lizbony do 
trzech wyżej wymienionych procedur 
legislacyjnych będzie dotyczyć ich 
przyjęcia, ponieważ głosowanie w Radzie 
wymagać będzie większości 
kwalifikowanej zamiast jednomyślności, 
zgodnie z procedurą przewidzianą 
w zmienionym art. 48 traktatu WE; nie 
przewiduje żadnych szczególnych 
trudności ze zmianą systemu głosowania 
w Radzie.

7. zwraca uwagę, że jedyna zmiana 
wprowadzona przez traktat z Lizbony do 
trzech wyżej wymienionych procedur 
legislacyjnych będzie dotyczyć ich 
przyjęcia, ponieważ głosowanie w Radzie 
wymagać będzie większości 
kwalifikowanej zamiast jednomyślności, 
zgodnie z procedurą przewidzianą 
w zmienionym art. 48 traktatu WE.

Or. el

Poprawka 15
Proinsias De Rossa

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. zwraca uwagę, że jedyna zmiana 
wprowadzona przez traktat z Lizbony do 
trzech wyżej wymienionych procedur 
legislacyjnych będzie dotyczyć ich 
przyjęcia, ponieważ głosowanie w Radzie 
wymagać będzie większości 
kwalifikowanej zamiast jednomyślności, 
zgodnie z procedurą przewidzianą 
w zmienionym art. 48 traktatu WE; nie 
przewiduje żadnych szczególnych 
trudności ze zmianą systemu głosowania 
w Radzie.

7. zwraca uwagę, że jedyna zmiana 
wprowadzona przez traktat z Lizbony do 
trzech wyżej wymienionych procedur 
legislacyjnych będzie dotyczyć ich 
przyjęcia, ponieważ głosowanie w Radzie 
wymagać będzie większości 
kwalifikowanej zamiast jednomyślności, 
zgodnie z procedurą przewidzianą 
w zmienionym art. 48 traktatu WE; nie 
przewiduje żadnych szczególnych 
trudności ze zmianą systemu głosowania 
w Radzie w odniesieniu do tych 
dokumentów.

Or. en
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