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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale recomandă Comisiei pentru afaceri 
constituţionale, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât, în vederea pregătirii unui raport privind noul rol şi noile responsabilităţi ale 
Parlamentului European care decurg din punerea în aplicare a Tratatului de la Lisabona, 
Comisia pentru afaceri constituţionale a solicitat tuturor comisiilor parlamentare să 
răspundă la două întrebări incluse într-un document de lucru pregătit de respectiva 
comisie;

B. întrucât preşedintele Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale a solicitat 
grupurilor politice să formuleze observaţii privind aceste două întrebări şi a utilizat 
contribuţiile oferite de secretariatul comisiei sale,

1. subliniază, în ceea ce priveşte întrebarea privind priorităţile politice ale Comisiei pentru 
ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale referitoare la utilizarea noilor puteri ale 
Parlamentului prevăzute în tratat, faptul că, astfel cum este menţionat într-un document de 
lucru privind modificările introduse de Tratatul de la Lisabona care prezintă interes pentru 
comisia EMPL, puţine modificări ale competenţelor Parlamentului introduse de Tratatul 
de la Lisabona în comparaţie cu tratatele aflate în vigoare în prezent vor afecta puterile 
Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale conferite în anexa VI din 
Regulamentul de procedură;

2. consideră, prin urmare, că utilizarea noilor puteri care îi revin Parlamentului prin Tratatul 
de la Lisabona nu va avea decât un efect minor asupra situaţiei actuale în ceea ce priveşte 
atât competenţele Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale, cât şi 
gestionarea dosarelor de către aceasta;

3. subliniază, cu toate acestea, că Tratatul de la Lisabona prevede continuarea progresului 
către o Europă socială şi consolidarea legislaţiei sociale pe baza caracterului obligatoriu al 
Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene şi a unei definiţii mai sistematice, în 
articolele 2 şi 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel cum a fost modificat, a 
valorilor care stau la baza acţiunilor şi principalelor obiective ale Uniunii Europene;

4. evidenţiază, în plus, importanţa clauzei orizontale din articolul 9 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană, astfel cum a fost modificat, care va deveni un principiu general în
procesul de elaborare a politicilor Uniunii Europene;

5. salută faptul că legislaţia de interzicere a discriminării va intra sub incidenţa procedurii de 
codecizie;

6. subliniază faptul că, în ceea ce priveşte modul în care Comisia pentru ocuparea forţei de 
muncă şi afaceri sociale intenţionează să gestioneze tranziţia de la consultare la codecizie 
în cadrul procedurilor legislative, precum şi alte schimbări procedurale, se află în prezent 
în curs de examinare doar trei propuneri legislative care vor fi afectate de modificările 
introduse de Tratatul de la Lisabona; indică faptul că toate aceste trei propuneri privesc 
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coordonarea sistemelor de securitate socială şi se bazează pe articolele 42 şi 308 din 
Tratatul CE: 
 propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a 

procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind 
coordonarea sistemelor de protecţie socială (COM(2006)0016 – C6 0037/2006 –
2006/0006(COD)), 

 propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de 
securitate socială şi de stabilire a conţinutului Anexei XI (COM(2006)0007 – C6 
0029/2006 – 2006/0008(COD)), precum şi 

 propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
modificare a anexelor la Regulamentul (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea 
sistemelor de securitate socială (COM(2007)0376 – C6 0204/2007 –
2007/0129(COD));

subliniază faptul că ultimele două propuneri vor fi reunite şi adoptate sub forma unui 
singur act legislativ;

7. evidenţiază faptul că singura modificare pe care Tratatul de la Lisabona o va aduce asupra 
celor trei proceduri legislative menţionate mai sus va fi că, la adoptarea acestora, votul în 
Consiliu se va face cu majoritate calificată şi nu cu unanimitate, conform procedurii 
prevăzute la articolul 48 din Tratatul CE astfel cum a fost modificat; nu prevede nici o 
dificultate deosebită ca urmare a modificării majorităţii de voturi necesare în Consiliu.
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