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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om Konstitutionelle 
Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at Udvalget om Konstitutionelle Anliggender med henblik på at 
udarbejde en betænkning om Europa-Parlamentets nye rolle og ansvar ved 
gennemførelsen af Lissabontraktaten har bedt alle Europa-Parlamentets udvalg om at 
besvare to spørgsmål, som er fremsat i et arbejdsdokument, der er forberedt af dette 
udvalg,

B. der henviser til, at formanden for Beskæftigelsesudvalget har bedt de politiske grupper 
om deres kommentarer til de to spørgsmål og har benyttet sig af bidragene fra udvalgets 
sekretariat,

1. påpeger, at der i relation til spørgsmålet om Beskæftigelsesudvalgets politiske 
prioriteringer med hensyn til anvendelsen af Parlamentets nye beføjelser i henhold til 
Lissabontraktaten kun vil ske få ændringer med hensyn til Parlamentets kompetencer i 
forhold til de gældende traktater, som vil påvirke Beskæftigelsesudvalgets beføjelser 
ifølge forretningsordenens bilag VI, hvilket også fremgår af et arbejdsdokument om 
ændringer af interesse for EMPL-udvalget, som følger af Lissabontraktaten;

2. mener derfor, at anvendelsen af Parlamentets nye beføjelser i medfør af Lissabontraktaten 
ikke vil få nævneværdige følger i forhold til den nuværende situation både med hensyn til 
udvalgets sagsområder og sagsbehandling;

3. fremhæver dog, at Lissabontraktaten er yderligere et skridt i retningen af et socialt 
Europa og en styrket sociallovgivning på grundlag af den bindende karakter af EU's 
charter for grundlæggende rettigheder samt den mere systematiske definition af de 
værdier, som ligger til grund for EU's aktiviteter og mål i medfør af de ændrede artikler 2 
og 3 i traktaten om Den Europæiske Union;

4. understreger desuden vigtigheden af den horisontale bestemmelse af artikel 9 i den 
ændrede traktat om Den Europæiske Union, som vil fungere som generelt princip for 
udformningen af EU's politik;

5. glæder sig over, at lovgivning om ikkediskrimination bliver underlagt den fælles 
beslutningsprocedure; 

6. påpeger, at med hensyn til spørgsmålet om, hvordan Beskæftigelsesudvalget vil håndtere 
overgangen fra høringsprocedure til fælles beslutningstagning med hensyn til 
lovgivningsproceduren samt andre proceduremæssige ændringer, er det kun tre af de 
lovgivningsforslag, som for øjeblikket behandles, der vil blive påvirket af ændringerne 
med Lissabontraktaten; påpeger, at disse tre forslag alle vedrører koordinering af social 
sikring på grundlag af EF-traktatens artikel 42 og 308: 
 forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de nærmere regler til 

gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale 
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sikringsordninger (KOM(2006)0016 – C6 0037/2006 – 2006/0006(COD)); 
 forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) 

nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og fastlæggelse af 
indholdet i bilag XI (KOM(2006)0007 – C6 0029/2006 – 2006/0008(COD)); og 

 forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af bilagene til 
forordning (EF) nr. 883/2004 om koordineringen af de sociale sikringsordninger 
(KOM(2007)0376 – C6 0204/2007 – 2007/0129(COD));

påpeger, at de to sidstnævnte forslag vil blive skrevet sammen og vedtaget som en enkelt 
retsakt;

7. påpeger, at den eneste ændring med Lissabontraktaten, som vedrører de tre nævnte 
lovgivningsprocedurer, omfatter deres vedtagelse, idet afstemninger i Rådet fremover 
afgøres med kvalificeret flertal og ikke med enstemmighed, og er underlagt proceduren i 
den ændrede EF-traktats artikel 48; forudser ingen særlige vanskeligheder med 
overgangen til flertalsbeslutninger i Rådet.
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