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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Kostituzzjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni tiegħu għal riżoluzzjoni:

A. Billi, bil-ħsieb tal-preparament ta’ rapport tar-rwol tal-Parlament Ewropew u 
responsabilitajiet għal implimentar tat-Trattat ta' Liżbona, il-Kumitat għall-Affarijiet 
Kostituzzjonali talab lil kumitati parlamentari kollha biex iwieġbu għal żewġ mistoqsijiet 
inklużi f'dokument ta' ħidma preparati minn dan il-kumitat,

B. Billi ċ-chairman tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali talab lill-gruppi politiċi 
għal kummenti dwar dawn iż-żewġ mistoqsijiet u sserva bil-kontribuzzjonijiet provduti 
mis-segretarjat ta’ dan il-Kumitat,

1. Jinnota, fir-rigward tal-kwistjoni dwar il-prijoritajiet politiċi tal-Kumitat għall-Impjiegi u 
l-Affarijiet Soċjali rigward l-użu tas-setgħat il-ġodda tal-Parlament provduti fit-Trattat, li, 
kif intwera f’dokument ta’ ħidma dwar il-Modifiki introdotti mit-Trattat ta’ Liżbona ta’ 
interess għall-Kumitat EMPL, ftit bidliet se jkunu introdotti mit-Trattat ta’ Liżbona fir-
rigward tal-kompetenzi tal-Parlament, meta mqabbel mat-Trattati fis-seħħ fil-preżent, li 
jaffettwaw il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali kif mogħtija mill-Anness VI tar-
Regoli ta’ Proċedura;

2. Għalhekk, iqis li l-użu tas-setgħat ġodda mill-Parlament provduti fit-Trattat ta’ Liżbona se 
jkollu effett marġinali biss meta mqabbel mas-sitwazzjoni attwali fir-rigward kemm tal-
kompetenzi u ta’ l-immaniġġjar ta’ fajls mill-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali;

3. Iżda jenfasizza li t-Trattat ta’ Liżbona jipprovdi għal aktar progress dwar Ewropa soċjali u 
għal tisħiħ ta’ leġiżlazzjoni soċjali dwar il-bażi ta’ karatteristika li torbot tal-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali ta’ l-Unjoni Ewropea u ta’ definizzjoni aktar sistematika, fl-
Artikoli 2 u 3 tat-Trattat għall-Unjoni Ewropea, kif emendata, tal-valuri li huma bbażati 
fuqhom l-azzjonijiet u l-miri ewlenin ta' l-Unjoni Ewropea;

4. Minbarra dan, jenfasizza l-importanza tal-klawsola orizzontali fl-Artikolu 9 tat-Trattat 
għall-Unjoni Ewropea, kif emendata, li se tkun ta’ prinċipju ġenerali tat-tfassil tal-politika 
ta’ l-Unjoni Ewropea;

5. Jilqa’ l-fatt li leġiżlazzjoni li tipprojbixxi diskriminazzjoni se ssir suġġetta tal-proċedura 
ta' kodeċiżjoni;

6. Jinnota, fir-rigward tal-kwistjoni dwar kif il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali 
jaħseb biex jindirizza t-tranżizzjoni minn konsultazzjoni għal kodeċiżjoni fi proċeduri 
leġiżlattivi  u ma' tibdil proċedurali ieħor, li hemm tliet proposti leġiżlattivi biss li qed 
ikunu evalwati fil-preżent, li se jkunu affettwati bit-tibdil introdott bit-Trattat ta’ Liżbona; 
jinnota li dawn it-tliet proposti jikkonċernaw kollha l-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali u 
huma bbażati fuq l-Artikoli 42 u 308 tat-Trattat KE: 
 proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-

proċedura għal implimentar tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 dwar il-
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koordinazzjoni ta’ sistemi tas-sigurtà soċjali (COM(2006)0016 – C6 0037/2006 –
2006/0006(COD)); 

 proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-
Regolament (KE) Nru 883/2004 dwar il-koordinazzjoni ta’ sistemi tas-sigurtà 
soċjali, u li jiddetermina l-kontenut ta’ l-Anness XI (COM(2006)0007 – C6 
0029/2006 – 2006/0008(COD)); kif ukoll 

 proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-
proċedura għal implimentar tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 dwar il-
koordinazzjoni ta’ sistemi tas-sigurtà soċjali (COM(2007)0016 – C6 0037/2007 –
2007/0006(COD));

Jinnota li l-aħħar żewġ proposti se jingħaqqdu u jkunu adottati bħala att leġiżlattiv 
wieħed;

7. Jinnota li l-uniku tibdil introdott mit-Trattat ta’ Liżbona għat-tliet proċeduri leġiżlattivi 
riferuti se jkun li fir-rigward ta’ l-adozzjoni tagħhom, il-votazzjoni fil-Kunsill se seħħ fuq 
il-bażi tal-maġġoranza kwalifikata milli bl-unanimità, skond il-proċedura provduta fl-
Artikolu 48 tat-Trattat KE kif emendata; ma jantiċipa ebda diffikultà partikulari bil-bidla 
tal-maġġoranza kwalifikata fil-Kunsill.
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