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Amendamentul 1
Proinsias De Rossa

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât, în vederea pregătirii unui 
raport privind noul rol și noile 
responsabilități ale Parlamentului European 
care decurg din punerea în aplicare a 
Tratatului de la Lisabona, Comisia pentru 
afaceri constituționale a solicitat tuturor 
comisiilor parlamentare să răspundă la 
două întrebări incluse într-un document de 
lucru pregătit de respectiva comisie;

A. întrucât, în vederea pregătirii unui 
raport privind eventualul nou rol și 
eventualele noi responsabilități ale 
Parlamentului European care decurg din 
punerea în aplicare a Tratatului de la 
Lisabona, Comisia pentru afaceri 
constituționale a solicitat tuturor comisiilor 
parlamentare să răspundă la două întrebări 
incluse într-un document de lucru pregătit 
de respectiva comisie;

Or. en

Amendamentul 2
Proinsias De Rossa

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază, în ceea ce privește întrebarea 
privind prioritățile politice ale Comisiei 
pentru ocuparea forței de muncă și afaceri 
sociale referitoare la utilizarea noilor 
puteri ale Parlamentului prevăzute în tratat, 
faptul că, astfel cum este menționat într-un 
document de lucru privind modificările 
introduse de Tratatul de la Lisabona care 
prezintă interes pentru comisia EMPL, 
puține modificări ale competențelor 
Parlamentului introduse de Tratatul de la 
Lisabona în comparație cu tratatele aflate 
în vigoare în prezent vor afecta puterile 
Comisiei pentru ocuparea forței de muncă 
și afaceri sociale conferite în anexa VI din 
Regulamentul de procedură;

1. subliniază, în ceea ce privește întrebarea 
privind prioritățile politice ale Comisiei 
pentru ocuparea forței de muncă și afaceri 
sociale referitoare la utilizarea 
responsabilităților democratice sporite ale 
Parlamentului prevăzute în tratat, faptul că, 
astfel cum este menționat într-un document 
de lucru privind modificările introduse de 
Tratatul de la Lisabona care prezintă 
interes pentru comisia EMPL, relativ 
puține modificări ale competențelor 
Parlamentului introduse de Tratatul de la 
Lisabona în comparație cu tratatele aflate 
în vigoare în prezent vor afecta puterile 
Comisiei pentru ocuparea forței de muncă 
și afaceri sociale conferite în anexa VI din 
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Regulamentul de procedură;

Or. en

Amendamentul 3
Proinsias De Rossa

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră, prin urmare, că utilizarea 
noilor puteri care îi revin Parlamentului 
prin Tratatul de la Lisabona nu va avea 
decât un efect minor asupra situației 
actuale în ceea ce privește atât 
competențele Comisiei pentru ocuparea 
forței de muncă și afaceri sociale, cât și 
gestionarea dosarelor de către aceasta;

2. consideră, prin urmare, că utilizarea 
responsabilităților democratice sporite
care îi revin Parlamentului prin Tratatul de 
la Lisabona nu va avea decât un efect 
minor asupra situației actuale în ceea ce 
privește atât competențele Comisiei pentru 
ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, 
cât și gestionarea dosarelor de către 
aceasta;

Or. en

Amendamentul 4
Mary Lou McDonald

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. constată că articolele 43 și 49 din 
Tratatul CE, pe care, în hotărâri recente, 
Curtea de Justiție a Comunităților 
Europene le-a interpretat în mod 
nefavorabil în ceea ce privește drepturile 
privind ocuparea forței de muncă, vor 
rămâne neschimbate dacă Tratatul de la 
Lisabona intră în vigoare;

Or. en
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Amendamentul 5
Mary Lou McDonald

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. își exprimă regretul privind faptul că 
Tratatul de la Lisabona nu va modifica 
articolele 43 și 49 din Tratatul CE, dat 
fiind că acestea afectează drepturile 
lucrătorilor și încurajează o uniformizare 
la un nivel inferior în ceea ce privește 
salariile și condițiile;

Or. en

Amendamentul 6
Mary Lou McDonald

Proiect de aviz
Punctul 2c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2c. sprijină solicitarea Confederației 
Europene a Sindicatelor de includere a 
unei „clauze de progres social” în 
Tratatul CE în scopul de a garanta 
întâietatea drepturilor sociale asupra 
celor legate de funcționarea pieței 
interne;

Or. en

Amendamentul 7
Mary Lou McDonald

Proiect de aviz
Punctul 2d (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

2d. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
faptul că adăugarea mențiunii „în special 
condiții economice și financiare” la 
articolul 16 din Tratatul CE, astfel cum a 
fost modificat, va fi interpretată în sensul 
introducerii de restricții suplimentare ale 
capacității guvernelor de a investi în 
servicii publice;

Or. en

Amendamentul 8
Mary Lou McDonald

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază, cu toate acestea, că Tratatul 
de la Lisabona prevede continuarea 
progresului către o Europă socială și 
consolidarea legislației sociale pe baza 
caracterului obligatoriu al Cartei
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și a unei definiții mai 
sistematice, în articolele 2 și 3 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană, astfel cum a 
fost modificat, a valorilor care stau la 
baza acțiunilor și principalelor obiective 
ale Uniunii Europene;

3. consideră că defectele fundamentale 
din tratate nu sunt soluționate în mod 
adecvat nici de Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, nici de 
articolele 2 și 3 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană, astfel cum a fost 
modificat;

Or. en

Amendamentul 9
Elizabeth Lynne

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază, cu toate acestea, că Tratatul 
de la Lisabona prevede continuarea 
progresului către o Europă socială și 
consolidarea legislației sociale pe baza 
caracterului obligatoriu al Cartei 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și a unei definiții mai 
sistematice, în articolele 2 și 3 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană, astfel cum a 
fost modificat, a valorilor care stau la baza 
acțiunilor și principalelor obiective ale 
Uniunii Europene;

3. subliniază, cu toate acestea, că Tratatul 
de la Lisabona prevede continuarea 
progresului către o Europă socială și 
consolidarea legislației sociale pe baza 
caracterului obligatoriu al Cartei 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, constatând, în același timp, că 
unele state membre beneficiază de 
derogări de la respectarea obligatorie a 
Cartei, precum și a unei definiții mai 
sistematice, în articolele 2 și 3 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană, astfel cum a 
fost modificat, a valorilor care stau la baza 
acțiunilor și principalelor obiective ale 
Uniunii Europene;

Or. en

Amendamentul 10
Proinsias De Rossa

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază, cu toate acestea, că Tratatul 
de la Lisabona prevede continuarea 
progresului către o Europă socială și 
consolidarea legislației sociale pe baza 
caracterului obligatoriu al Cartei 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și a unei definiții mai 
sistematice, în articolele 2 și 3 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană, astfel cum a 
fost modificat, a valorilor care stau la baza 
acțiunilor și principalelor obiective ale 
Uniunii Europene;

3. subliniază că Tratatul de la Lisabona 
prevede continuarea progresului către o 
Europă socială și consolidarea legislației 
sociale pe baza caracterului obligatoriu al 
Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și a unei definiții mai 
sistematice, în articolele 2 și 3 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană, astfel cum a 
fost modificat, a valorilor care stau la baza 
acțiunilor și principalelor obiective ale 
Uniunii Europene;

Or. en
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Amendamentul 11
Mary Lou McDonald

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. evidențiază, în plus, importanța clauzei 
orizontale din articolul 9 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană, astfel cum a 
fost modificat, care va deveni un principiu 
general în procesul de elaborare a 
politicilor Uniunii Europene;

4. salută clauza orizontală din articolul 9 
din Tratatul privind Uniunea Europeană, 
astfel cum a fost modificat, dar recunoaște 
că aceasta nu va avea un impact real 
asupra conținutului legislației 
comunitare;

Or. en

Amendamentul 12
Proinsias De Rossa

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. evidențiază, în plus, importanța clauzei 
orizontale din articolul 9 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană, astfel cum a 
fost modificat, care va deveni un principiu 
general în procesul de elaborare a 
politicilor Uniunii Europene;

4. evidențiază, în plus, importanța clauzei 
orizontale sociale din articolul 9 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel 
cum a fost modificat, care va deveni un 
principiu general în procesul de elaborare a 
politicilor Uniunii Europene;

Or. en

Amendamentul 13
Proinsias De Rossa

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. salută, în special, articolul 16 din 
Tratatul CE, astfel cum a fost modificat, 
și Protocolul privind serviciile de interes 
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general la Tratatul de la Lisabona, care 
oferă o bază legală clară pentru stabilirea 
responsabilităților statelor membre în 
ceea ce privește furnizarea de servicii 
publice universale, accesibile și de înaltă 
calitate cetățenilor;

Or. en

Amendamentul 14
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. evidențiază faptul că singura modificare 
pe care Tratatul de la Lisabona o va aduce 
asupra celor trei proceduri legislative 
menționate mai sus va fi că, la adoptarea 
acestora, votul în Consiliu se va face cu 
majoritate calificată și nu cu unanimitate, 
conform procedurii prevăzute la articolul 
48 din Tratatul CE astfel cum a fost 
modificat; nu prevede nici o dificultate 
deosebită ca urmare a modificării 
majorității de voturi necesare în Consiliu.

7. evidențiază faptul că singura modificare 
pe care Tratatul de la Lisabona o va aduce 
asupra celor trei proceduri legislative 
menționate mai sus va fi că, la adoptarea 
acestora, votul în Consiliu se va face cu 
majoritate calificată și nu cu unanimitate, 
conform procedurii prevăzute la articolul 
48 din Tratatul CE astfel cum a fost 
modificat.

Or. el

Amendamentul 15
Proinsias De Rossa

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. evidențiază faptul că singura modificare 
pe care Tratatul de la Lisabona o va aduce 
asupra celor trei proceduri legislative 
menționate mai sus va fi că, la adoptarea 
acestora, votul în Consiliu se va face cu 

7. evidențiază faptul că singura modificare 
pe care Tratatul de la Lisabona o va aduce 
asupra celor trei proceduri legislative 
menționate mai sus va fi că, la adoptarea 
acestora, votul în Consiliu se va face cu 
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majoritate calificată și nu cu unanimitate, 
conform procedurii prevăzute la articolul 
48 din Tratatul CE astfel cum a fost 
modificat; nu prevede nici o dificultate 
deosebită ca urmare a modificării 
majorității de voturi necesare în Consiliu.

majoritate calificată și nu cu unanimitate, 
conform procedurii prevăzute la articolul 
48 din Tratatul CE astfel cum a fost 
modificat; nu prevede nici o dificultate 
deosebită în ceea ce privește aceste dosare 
ca urmare a modificării majorității de 
voturi necesare în Consiliu.

Or. en
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