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Predlog spremembe 1
Proinsias De Rossa

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker je za pripravo poročila o novi vlogi 
in pristojnostih Evropskega parlamenta pri 
izvajanju lizbonske pogodbe Odbor za 
ustavne zadeve pozval vse parlamentarne 
odbore, da odgovorijo na dve vprašanji iz 
delovnega dokumenta, ki ga je pripravil,

A. ker je za pripravo poročila o morebitni 
novi vlogi in pristojnostih Parlamenta pri 
izvajanju lizbonske pogodbe Odbor za 
ustavne zadeve pozval vse parlamentarne 
odbore, da odgovorijo na dve vprašanji iz 
delovnega dokumenta, ki ga je pripravil,

Or. en

Predlog spremembe 2
Proinsias De Rossa

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da se bo v zvezi z vprašanjem 
političnih prednostnih nalog Odbora za 
zaposlovanje in socialne zadeve ob 
upoštevanju izvajanja novih pristojnosti 
Parlamenta, določenih v pogodbi, v 
lizbonsko pogodbo v primerjavi z zdaj 
veljavnimi pogodbami vključilo zelo malo
sprememb v zvezi s pristojnostmi 
Parlamenta, ki bi vplivale na pooblastila 
Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 
na podlagi priloge VI k Poslovniku, kot 
dokazuje delovni dokument o spremembah, 
ki jih uvaja lizbonska pogodba v zvezi z 
odborom EMPL;

1. poudarja, da se bo v zvezi z vprašanjem 
političnih prednostnih nalog Odbora za 
zaposlovanje in socialne zadeve ob 
upoštevanju izvajanja povečanih 
demokratičnih pristojnosti Parlamenta, 
določenih v pogodbi, v lizbonsko pogodbo 
v primerjavi z zdaj veljavnimi pogodbami 
vključilo razmeroma malo sprememb v 
zvezi s pristojnostmi Parlamenta, ki bi 
vplivale na pooblastila Odbora za 
zaposlovanje in socialne zadeve na podlagi 
priloge VI k Poslovniku, kot dokazuje 
delovni dokument o spremembah, ki jih 
uvaja lizbonska pogodba v zvezi z 
odborom EMPL;

Or. en
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Predlog spremembe 3
Proinsias De Rossa

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. zato meni, da bo izvajanje novih
pristojnosti Parlamenta iz lizbonske 
pogodbe glede na sedanje stanje zelo malo 
vplivalo na pristojnosti in upravljanje 
dokumentacije Odbora za zaposlovanje in 
socialne zadeve;

2. zato meni, da bo izvajanje povečanih 
demokratičnih pristojnosti Parlamenta iz 
lizbonske pogodbe glede na sedanje stanje 
zelo malo vplivalo na pristojnosti in 
upravljanje dokumentacije Odbora za 
zaposlovanje in socialne zadeve;

Or. en

Predlog spremembe 4
Mary Lou McDonald

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. ugotavlja, da bosta člena 43 in 49 
Pogodbe ES, ki ju Sodišče Evropskih 
skupnosti v nedavnih sodbah ni razlagalo 
v prid pravicam, ki izhajajo iz zaposlitve, 
ostala nespremenjena, če bo začela veljati 
lizbonska pogodba;

Or. en

Predlog spremembe 5
Mary Lou McDonald

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. obžaluje, da lizbonska pogodba ne bo 
spremenila členov 43 in 49 Pogodbe ES, 
ki ogrožata pravice delavcev in spodbujata 
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ostro tekmovanje za plače in pogoje;

Or. en

Predlog spremembe 6
Mary Lou McDonald

Osnutek mnenja
Odstavek 2 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2c. podpira zahtevo Evropske 
konfederacije sindikatov, da se v Pogodbo 
ES vključi „klavzulo o družbenem 
napredku“, ki bo zagotovila primarnost 
socialnih pravic nad pravicami, ki 
izhajajo iz delovanja notranjega trga;

Or. en

Predlog spremembe 7
Mary Lou McDonald

Osnutek mnenja
Odstavek 2 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2d. izraža zaskrbljenost, da se bo dodatno 
besedilo „zlasti ekonomskih in finančnih 
pogojev“ v členu 16 Pogodbe ES, kot je 
bila spremenjena, razumelo tako, da bo 
dodatno omejena zmogljivost vlad za 
vlaganja v javne storitve;

Or. en
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Predlog spremembe 8
Mary Lou McDonald

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. vseeno poudarja, da lizbonska pogodba 
omogoča nadaljnji napredek na poti k 
socialni Evropi in okrepljeno socialno 
zakonodajo na podlagi zavezujočega 
značaja Listine o temeljnih pravicah 
Evropske unije in bolj sistematične 
opredelitve vrednot, na katerih temeljijo 
ukrepi in glavni cilji Evropske unije, v
členih 2 in 3 Pogodbe o Evropski uniji, 
kakor je bila spremenjena;

3. meni, da v Listini o temeljnih pravicah 
Evropske unije ter členih 2 in 3 Pogodbe o 
Evropski uniji, kakor je bila spremenjena,
niso ustrezno obravnavane največje 
pomanjkljivosti v pogodbah;

Or. en

Predlog spremembe 9
Elizabeth Lynne

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. vseeno poudarja, da lizbonska pogodba 
omogoča nadaljnji napredek na poti k 
socialni Evropi in okrepljeno socialno 
zakonodajo na podlagi zavezujočega 
značaja Listine o temeljnih pravicah 
Evropske unije in bolj sistematične 
opredelitve vrednot, na katerih temeljijo 
ukrepi in glavni cilji Evropske unije, v 
členih 2 in 3 Pogodbe o Evropski uniji, 
kakor je bila spremenjena;

3. vseeno poudarja, da lizbonska pogodba 
omogoča nadaljnji napredek na poti k 
socialni Evropi in okrepljeno socialno 
zakonodajo na podlagi zavezujočega 
značaja Listine o temeljnih pravicah 
Evropske unije, pri čemer je seznanjen, da 
imajo nekatere države članice možnost 
zavrnitve zavezujoče narave listine, in bolj 
sistematične opredelitve vrednot, na katerih 
temeljijo ukrepi in glavni cilji Evropske 
unije, v členih 2 in 3 Pogodbe o Evropski 
uniji, kakor je bila spremenjena;

Or. en



AM\722782SL.doc 7/9 PE406.013v01-00

SL

Predlog spremembe 10
Proinsias De Rossa

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. vseeno poudarja, da lizbonska pogodba 
omogoča nadaljnji napredek na poti k 
socialni Evropi in okrepljeno socialno 
zakonodajo na podlagi zavezujočega 
značaja Listine o temeljnih pravicah 
Evropske unije in bolj sistematične 
opredelitve vrednot, na katerih temeljijo 
ukrepi in glavni cilji Evropske unije, v 
členih 2 in 3 Pogodbe o Evropski uniji, 
kakor je bila spremenjena;

3. poudarja, da lizbonska pogodba 
omogoča nadaljnji napredek na poti k 
socialni Evropi in okrepljeno socialno 
zakonodajo na podlagi zavezujočega 
značaja Listine o temeljnih pravicah 
Evropske unije in bolj sistematične 
opredelitve vrednot, na katerih temeljijo 
ukrepi in glavni cilji Evropske unije, v 
členih 2 in 3 Pogodbe o Evropski uniji, 
kakor je bila spremenjena;

Or. en

Predlog spremembe 11
Mary Lou McDonald

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poleg tega poudarja pomen 
horizontalne klavzule iz člena 9 Pogodbe o 
Evropski uniji, kakor je bila spremenjena, 
ki se bo uporabila kot splošno načelo za 
oblikovanje politike Evropske unije;

4. pozdravlja horizontalno klavzulo iz 
člena 9 Pogodbe o Evropski uniji, kakor je 
bila spremenjena, vendar priznava, da 
dejansko ne bo vplivala na vsebino 
zakonodaje EU;

Or. en

Predlog spremembe 12
Proinsias De Rossa

Osnutek mnenja
Odstavek 4
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poleg tega poudarja pomen horizontalne 
klavzule iz člena 9 Pogodbe o Evropski 
uniji, kakor je bila spremenjena, ki se bo 
uporabila kot splošno načelo za 
oblikovanje politike Evropske unije;

4. poleg tega poudarja pomen horizontalne 
socialne klavzule iz člena 9 Pogodbe o 
Evropski uniji, kakor je bila spremenjena, 
ki se bo uporabila kot splošno načelo za 
oblikovanje politike Evropske unije;

Or. en

Predlog spremembe 13
Proinsias De Rossa

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. pozdravlja zlasti člen 16 Pogodbe ES, 
kot je bil spremenjen, in protokol k 
lizbonski pogodbi o storitvah splošnega 
interesa, ki zagotavljajo jasno pravno 
podlago za opredelitev pristojnosti držav 
članic na področju zagotavljanja 
kakovostnih javnih storitev, dostopnih za 
vse državljane;

Or. en

Predlog spremembe 14
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da edina sprememba, ki jo 
lizbonska pogodba uvaja za navedene tri 
zakonodajne postopke, zadeva njihovo 
sprejetje, ker bo glasovanje v Svetu 
potekalo na podlagi kvalificirane večine in 
ne soglasne odločitve, ob upoštevanju 

7. poudarja, da edina sprememba, ki jo 
lizbonska pogodba uvaja za navedene tri 
zakonodajne postopke, zadeva njihovo 
sprejetje, ker bo glasovanje v Svetu 
potekalo na podlagi kvalificirane večine in 
ne soglasne odločitve, ob upoštevanju 
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postopka iz člena 48 Pogodbe ES, kakor je 
bila spremenjena; ne pričakuje posebnih 
težav zaradi spremembe glasovalne večine 
v Svetu.

postopka iz člena 48 Pogodbe ES, kakor je 
bila spremenjena.

Or. el

Predlog spremembe 15
Proinsias De Rossa

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da edina sprememba, ki jo 
lizbonska pogodba uvaja za navedene tri 
zakonodajne postopke, zadeva njihovo 
sprejetje, ker bo glasovanje v Svetu 
potekalo na podlagi kvalificirane večine in 
ne soglasne odločitve, ob upoštevanju 
postopka iz člena 48 Pogodbe ES, kakor je 
bila spremenjena; ne pričakuje posebnih 
težav zaradi spremembe glasovalne večine 
v Svetu.

7. poudarja, da edina sprememba, ki jo 
lizbonska pogodba uvaja za navedene tri 
zakonodajne postopke, zadeva njihovo 
sprejetje, ker bo glasovanje v Svetu 
potekalo na podlagi kvalificirane večine in 
ne soglasne odločitve, ob upoštevanju 
postopka iz člena 48 Pogodbe ES, kakor je 
bila spremenjena; na teh področjih ne 
pričakuje posebnih težav zaradi 
spremembe glasovalne večine v Svetu.

Or. en
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