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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie constitutionele zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

A. overwegende dat de Commissie constitutionele zaken in verband met de opstelling van 
een rapport over de nieuwe rol en verantwoordelijkheden van het Europees Parlement bij 
de tenuitvoerlegging van het Verdrag van Lissabon alle parlementaire commissies heeft 
verzocht te antwoorden op een tweetal vragen die worden gesteld in een door deze 
commissie opgesteld werkdocument,

B. overwegende dat de voorzitter van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken de 
politieke fracties heeft verzocht om commentaar te geven op deze twee vragen, en zich 
daarbij heeft bediend van de bijdragen van het secretariaat van deze commissie,

1. wijst erop dat, gelet op de vraag betreffende de politieke prioriteiten van de Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken ten aanzien van het gebruik van de nieuwe 
bevoegdheden van het Parlement zoals voorzien in het Verdrag van Lissabon, en blijkens 
een werkdocument betreffende wijzigingen in het Verdrag van Lissabon die van belang 
zijn voor de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, het Verdrag van Lissabon ten 
opzichte van de thans van kracht zijnde verdragen slechts een gering aantal wijzingen 
inhoudt ten aanzien van de competenties van het Parlement die van invloed zijn op de 
bevoegdheden van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken zoals haar verleend 
krachtens Bijlage VI van het Reglement;

2. is derhalve van oordeel dat het gebruik van de nieuwe bevoegdheden van het Parlement 
zoals voorzien in het Verdrag van Lissabon ten opzichte van de huidige stand van zaken 
slechts marginale invloed zal hebben op zowel de competenties als het dossierbeheer van 
de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken;

3. benadrukt echter dat het Verdrag van Lissabon pleit voor verdere inspanningen voor een 
sociaal Europa en voor een krachtiger sociale wetgeving op basis van het bindende 
karakter van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en van een 
systematischer definitie, zoals gegeven in artikel 2 en 3 van het gewijzigde Verdrag 
betreffende de Europese Unie, van de waarden die ten grondslag liggen aan de 
handelingen en hoofddoelstellingen van de Europese Unie;

4. benadrukt voorts het belang van de horizontale clausule in artikel 9 van het gewijzigde 
Verdrag betreffende de Europese Unie, welke dient als algemeen beginsel voor de 
beleidsvorming door de Europese Unie;

5. verwelkomt het feit dat de medebeslissingsprocedure van toepassing is op wetgeving die 
discriminatie verbiedt;

6. wijst erop dat er ten aanzien van de vraag hoe de Commissie werkgelegenheid en sociale 
zaken denkt te handelen met betrekking tot de overgang van overleg naar medebeslissing 
in wetgevingsprocedures en andere procedurele veranderingen momenteel slechts drie 
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wetgevingsvoorstellen worden onderzocht die zullen worden beïnvloed door de 
wijzigingen in het Verdrag van Lissabon; wijst er voorts op dat al deze drie voorstellen 
betrekking hebben op de coördinatie van de sociale zekerheid, en zijn gebaseerd op artikel 
42 en 308 van het EG-Verdrag: 
 een voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad ter 

vastlegging van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 
betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (COM(2006)0016 – C6 
0037/2006 – 2006/0006(COD)); 

 een voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot
wijziging van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels, en tot vaststelling van de inhoud van Bijlage XI 
(COM(2006)0007 – C6 0029/2006 – 2006/0008(COD)); alsmede 

 een voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot
wijziging van de bijlagen bij Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de 
coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (COM(2007)0376 – C6 0204/2007 –
2007/0129(COD));

wijst erop dat de twee laatstgenoemde voorstellen worden gecombineerd tot en 
aangenomen als een enkel wetgevingsbesluit;

7. wijst erop dat de enige wijziging in het Verdrag van Lissabon ten aanzien van voormelde 
drie wetgevingsprocedures betrekking heeft op de aanneming daarvan; stemming in de 
Raad geschiedt met gekwalificeerde meerderheid in plaats van eenparigheid van stemmen 
op basis van de procedure zoals vastgelegd in artikel 48 van het gewijzigde EG-Verdrag; 
voorziet geen bijzonder probleem in verband met de wijziging van de 
stemmingsmeerderheid in de Raad.
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