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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджетен 
контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

А. като има предвид че, с оглед на изготвянето на доклад относно новата роля и 
отговорности на Европейския парламент по прилагането на Договора от Лисабон, 
комисията по конституционни въпроси изиска от всички парламентарни комисии да 
отговорят на два въпроса, включени в изготвения от тази комисия работен 
документ,

Б. като има предвид, че председателят на комисията по заетост и социални въпроси 
изиска коментар от политическите групи относно тези два въпроса и се възползва от 
вноските, предоставени от секретариата на тази комисия;

1. във връзка с въпроса относно политическите приоритети на комисията по заетост и 
социални въпроси по отношение на използването на новите правомощия на 
Парламента, предвидени в Договора, изтъква, че както става ясно от работния 
документ относно промените, въведени с Договора от Лисабон, които са в интерес 
на комисията по заетост и социални въпроси, съвсем малко промени ще бъдат 
внесени с Договора от Лисабон по отношение на компетенциите на Парламента в 
сравнение с договорите, които са в сила в момента, което засяга правомощията на 
комисията по заетост и социални въпроси, предоставени съгласно приложение VІ 
към Правилника за дейността на ЕП;

2. следователно счита, че използването на новите правомощия на Парламента, 
предвидени в Договора от Лисабон, ще имат незначителен ефект в сравнение с 
текущото състояние както на компетенциите, така и на управлението на досиета от 
комисията по заетост и социални въпроси;

3. въпреки това подчертава, че Договорът от Лисабон предвижда допълнителен 
напредък по отношение на социална Европа и засилване на социалното 
законодателство въз основа на задължителния характер на Хартата на основните 
права на Европейския съюз и на по-последователно определение в членове 2 и 3 от 
изменения Договора за Европейския съюз на ценностите, стоящи в основата на 
действията и основните цели на Европейския съюз;

4. освен това подчертава значението на хоризонталната клауза в член 9 от изменения 
Договор за Европейския съюз, която ще бъде основен принцип на изграждането на 
политиките на Европейския съюз;

5. приветства факта, че законодателството, забраняващо дискриминацията, ще стане 
обект на процедурата на съвместно вземане на решение;

6. във връзка с въпроса относно начина, по който комисията по заетост и социални 
въпроси възнамерява да се справи с прехода от консултации към съвместно вземане 
на решение в законодателните процедури и с други процедурни промени, изтъква, 
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че съществуват само три законодателни предложения, разглеждани в момента, 
които ще бъдат засегнати от промени, въведени с Договора от Лисабон; изтъква, че 
и трите предложения се отнасят до координацията на социалната сигурност и се 
основават на членове 42 и 308 от Договора за ЕО: 
 Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 

определяне на реда за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за 
координация на системите за социална сигурност (COM(2006)0016 – C6 
0037/2006 – 2006/0006(COD));

 Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за 
социална сигурност и за определяне на съдържанието на приложение XI 
(COM(2006)0007 – C6 0029/2006 – 2006/0008(COD)); и

 Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на приложенията към Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация 
на системите за социална сигурност (COM(2007)0376 – C6 0204/2007 –
2007/0129(COD));

изтъква, че последните две предложения ще бъдат обединени и приети както единен 
законодателен акт;

7. изтъква, че единствената промяна, въведена с Договора от Лисабон по отношение 
на трите законодателни процедури ще бъде, че във връзка с тяхното приемане, 
гласуването в Съвета ще се извършва въз основа на квалифицирано мнозинство, а 
не на единодушие, според процедурата, предвидена в член 48 от изменения Договор 
за ЕО; не очаква особени трудности при промяната на мнозинството при гласуване 
в Съвета.
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