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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών 
Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 
της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενόψει της προετοιμασίας έκθεσης σχετικά με το νέο ρόλο και 
τις αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου για την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας, η
Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων κάλεσε όλες τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές 
επιτροπές να απαντήσουν σε δύο ερωτήματα που περιέχονται σε έγγραφο εργασίας το 
οποίο συνέταξε η εν λόγω επιτροπή, 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων ζήτησε τις παρατηρήσεις των πολιτικών ομάδων επί αυτών των δύο 
ερωτημάτων και επωφελήθηκε από τις εισηγήσεις της γραμματείας της εν λόγω 
επιτροπής,

1. επισημαίνει, αναφορικά με το θέμα των πολιτικών προτεραιοτήτων της Επιτροπής
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων σε σχέση με τη χρησιμοποίηση των νέων
εξουσιών του Κοινοβουλίου που προβλέπονται από τη Συνθήκη, ότι, όπως
καταδεικνύεται στο έγγραφο εργασίας σχετικά με τις Τροποποιήσεις που εισήχθησαν με
τη Συνθήκη της Λισαβόνας και είναι του ενδιαφέροντος της Επιτροπής Απασχόλησης και
Κοινωνικών Υποθέσεων, ελάχιστες αλλαγές θα εισαχθούν με τη Συνθήκη της Λισαβόνας
όσον αφορά τις αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου, σε σύγκριση με τις Συνθήκες που 
ισχύουν τώρα, οι οποίες θα επηρεάζουν τις εξουσίες της Επιτροπής Απασχόλησης και 
Κοινωνικών Υποθέσεων όπως ανατίθενται βάσει του Παραρτήματος VI του Κανονισμού· 

2. θεωρεί, συνεπώς, ότι η χρησιμοποίηση των νέων εξουσιών του Κοινοβουλίου που
προβλέπονται από τη Συνθήκη της Λισαβόνας θα έχουν οριακή επιρροή σε σύγκριση με
την ισχύουσα κατάσταση όσον αφορά τόσο τις αρμοδιότητες όσο και την διαχείριση των 
φακέλων από την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων· 

3. τονίζει, ωστόσο, ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει περαιτέρω πρόοδο στην
κοινωνική Ευρώπη και ενισχυμένη κοινωνική νομοθεσία επί τη βάσει του δεσμευτικού
χαρακτήρα του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενός πιο
συστηματικού ορισμού, στα άρθρα 2 και 3 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως
τροποποιήθηκε, των αξιών επί των οποίων βασίζονται οι δράσεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και οι κύριοι στόχοι της· 

4. υπογραμμίζει, επιπλέον, τη σημασία της οριζόντιας ρήτρας του Άρθρου 9 της Συνθήκης
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τροποποιήθηκε, η οποία θα δράσει ως μια γενική αρχή 
της διαμόρφωσης πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση· 

5. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η νομοθεσία που απαγορεύει τις διακρίσεις θα αποτελέσει 
αντικείμενο της διαδικασίας συναπόφασης·

6. επισημαίνει, αναφορικά με το θέμα του πώς η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών
Υποθέσεων σκοπεύει να αντιμετωπίσει την μετάβαση από τη διαβούλευση στην
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συναπόφαση στις νομοθετικές διαδικασίες και τις άλλες διαδικαστικές αλλαγές, ότι
εξετάζονται επί του παρόντος τρεις μόνον νομοθετικές προτάσεις, οι οποίες θα
επηρεασθούν από τις αλλαγές που εισήχθησαν από τη Συνθήκη της Λισαβόνας· 
επισημαίνει ότι και οι τρεις προτάσεις αφορούν το συντονισμό της κοινωνικής ασφάλειας 
και βασίζονται στα Άρθρα 42 και 308 της Συνθήκης ΕΚ: 
 πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον 

καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για το 
συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας (COM(2006)0016 – C6 
0037/2006 – 2006/0006(COD))·

 πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που 
τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για το συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλειας και καθορίζει το περιεχόμενο του παραρτήματος ΧΙ
(COM(2006)0007 – C6 0029/2006 – 2006/0008(COD))· και

 πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
τροποποίηση των παραρτημάτων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για το 
συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας (COM(2007)0376 –
C6 0204/2007 – 2007/0129(COD))·

Επισημαίνει ότι οι τελευταίες δύο προτάσεις θα συγχωνευθούν και θα εγκριθεί μια ενιαία 
νομοθετική πράξη·

7. επισημαίνει ότι η μόνη αλλαγή με τη Συνθήκη της Λισαβόνας για τις τρεις σχετικές 
νομοθετικές διαδικασίες θα συνίσταται στο ότι όσον αφορά την έγκρισή τους, η
ψηφοφορία στο Συμβούλιο θα πραγματοποιείται με βάση την ειδική πλειοψηφία και όχι
την ομοφωνία, υπό την προϋπόθεση της διαδικασίας που προβλέπεται στο Άρθρο 48 της
Συνθήκης ΕΚ όπως τροποποιήθηκε· προβλέπει ότι δεν θα υπάρξει η παραμικρή δυσκολία 
με την αλλαγή της απαιτούμενης πλειοψηφίας στο Συμβούλιο.
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