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PASIŪLYMAI 

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų komitetą į 
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi rengdamas pranešimą dėl naujo Europos Parlamento vaidmens ir atsakomybės 
įgyvendinant Lisabonos sutartį Konstitucinių reikalų komitetas prašė visų Parlamento 
komitetų atsakyti į du klausimus, pateiktus šio komiteto darbo dokumente,

B. kadangi Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas prašė frakcijų teikti pastabas 
dėl šių dviejų klausimų ir pats pasinaudojo šio komiteto sekretoriato teikiama pagalba,

1. pabrėžia, kad atsižvelgiant į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto politinius prioritetus 
dėl Sutartyje numatyto naujų Parlamento galių naudojimo, darbo dokumente dėl 
Lisabonos sutartyje pasiūlytų pakeitimų, susijusių su Užimtumo komiteto svarba, 
parodyta, jog Lisabonos sutartyje numatyta mažai permainų Parlamento kompetencijos 
srityje, palyginti su dabar galiojančia Sutartimi, kurios turėtų įtakos Užimtumo ir 
socialinių reikalų komiteto įgaliojimams, nustatytiems Darbo tvarkos taisyklių VI priede;

2. todėl mano, kad Lisabonos sutartyje numatytų naujų Parlamento galių naudojimas turės, 
palyginti su dabartine padėtimi, tik nedidelį poveikį Užimtumo ir socialinių reikalų 
komiteto kompetencijai bei reikalų tvarkymui;

3. tačiau pažymi, kad Lisabonos sutartyje numatyta siekti tolesnės pažangos, vystant 
socialinę sritį Europoje ir tobulinant socialinius teisės aktus, atsižvelgiant į Europos 
Sąjungos žmogaus teisių chartijos įpareigojimus, o Europos Sąjungos sutarties 2–
3 straipsniuose su pakeitimais tiksliau apibrėžti Europos Sąjungos veiksmų ir pagrindinių 
tikslų reikšmę;

4. taip pat pabrėžia, kaip svarbu, kad Europos Sąjungos sutarties 9 straipsnyje su pakeitimais 
numatytos horizontaliosios priemonės, kurios tarnaus kaip bendrasis Europos Sąjungos 
politikos vykdymo principas;

5. džiaugiasi, kad teisės aktai, draudžiantys diskriminaciją, bus priimti bendru sprendimu;

6. pabrėžia, kad atsižvelgiant į klausimą, kaip Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas 
numato susitvarkyti su problemomis, kylančiomis teisės aktų leidyboje pereinant nuo 
konsultavimo į bendro sprendimo procedūrą bei įgyvendinant kitus procedūrinius 
pakeitimus, iki šiol buvo išnagrinėti tiktai trys teisės aktų projektai, kuriems turės įtakos 
Lisabonos sutartyje numatyti pakeitimai; pabrėžia, kad visi šie pasiūlymai susiję su 
socialinės apsaugos koordinavimu ir remiasi EB sutarties 42 ir 308 straipsniais: 
 pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio Reglamento 

(EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo 
tvarką (COM(2006)0016 – C6 0037/2006 – 2006/0006(COD)); 

 pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio 
Reglamentą (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir 
nustatantis XI priedo turinį (COM(2006)0007 – C6 0029/2006 – 2006/0008(COD));

 pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio 
Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo 
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priedus (COM(2007)0376 – C6 0204/2007 – 2007/0129(COD));
pabrėžia, kad du paskutiniai pasiūlymai bus sujungti ir priimtas vienas teisės aktas;

7. pažymi, kad kalbant apie minėtus teisės aktus vienintelis pakeitimas, numatytas Lisabonos 
sutartyje, bus susijęs su jų priėmimu, Tarybai priimant kvalifikuota balsų dauguma, o ne 
vienbalsiai, kaip numatyta EB sutarties 48 straipsnyje su pakeitimais; nenumato, kad iškils 
ypatingų sunkumų pakeitus Tarybos balsavusiųjų daugumą.
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