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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för konstitutionella frågor 
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. I avsikt att utarbeta ett betänkande om Europaparlamentets nya roll och ansvar vid 
genomförandet av Lissabonfördraget uppmanade utskottet för konstitutionella frågor alla 
parlamentsutskott att besvara två frågor i ett arbetsdokument som utskottet utarbetat.

B. Ordföranden för utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanade de politiska 
grupperna att lämna synpunkter på de två frågorna och använde sig av de bidrag som 
utskottets sekretariat tillhandahöll.

1. När det gäller frågan om politiska prioriteringar i utskottet för sysselsättning och sociala 
frågor med avseende på användningen av parlamentets nya befogenheter enligt fördraget 
påpekar Europaparlamentet att Lissabonfördraget, såsom visas i ett arbetsdokument om de 
ändringar som Lissabonföredraget medför av intresse för sysselsättningsutskottet, kommer 
att medföra få förändringar av parlamentets behörighetsområden, jämfört med de gällande 
fördragen, som berör befogenheterna för utskottet för sysselsättning och sociala frågor
enligt bilaga VI i arbetsordningen.

2. Europaparlamentet anser därför att användningen av parlamentets nya befogenheter enligt 
Lissabonfördraget endast kommer att ha en marginell effekt jämfört med nuläget när det 
gäller både behörighetsområdena och ärendehanteringen av utskottet för sysselsättning 
och sociala frågor.

3. Europaparlamentet betonar dock att Lissabonfördraget medger ytterligare framsteg 
i riktning mot ett socialt Europa samt förstärkt sociallagstiftning tack vare den bindande 
karaktären för Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och en mer 
systematisk definition, i artiklarna 2 och 3 i fördraget om Europeiska unionen, i dess 
ändrade form, av de värden som underbygger Europeiska unionens åtgärder och centrala 
målsättningar.

4. Europaparlamentet understryker dessutom betydelsen av den övergripande klausulen 
i artikel 9 i fördraget om Europeiska unionen, i dess ändrade form, vilken kommer att 
fungera som en allmän princip för Europeiska unionens beslutsfattande.

5. Europaparlamentet välkomnar att lagstiftning som förbjuder diskriminering kommer att 
omfattas av medbeslutandeförfarandet.

6. Europaparlamentet påpekar, när det gäller frågan om hur utskottet för sysselsättning och 
sociala frågor avser att hantera övergången från samråd till medbeslutande 
i lagstiftningsförfaranden, liksom andra förfarandeförändringar, att endast 
tre lagstiftningsförslag för närvarande är under behandling och kommer att beröras av de 
förändringar som Lissabonfördraget medför. Parlamentet påpekar att alla tre förslag rör 
samordning av den sociala tryggheten och grundar sig på artiklarna 42 och 308 
i EG-fördraget:
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 Förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om 
tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de 
sociala trygghetssystemen (KOM(2006)0016 – C6-0037/2006 – 2006/0006(COD)).

 Förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av 
förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och 
om fastställande av innehållet i bilaga XI (KOM(2006)0007 – C6-0029/2006 –
2006/0008(COD)).

 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av bilagorna till 
förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen 
(KOM(2007)0376 – C6-0204/2007 – 2007/0129(COD)).

Parlamentet påpekar att de två sistnämnda förslagen kommer att slås ihop och antas som 
en enda rättsakt.

7. Europaparlamentet påpekar att den enda förändring som Lissabonfördraget medför för de 
tre nämnda lagstiftningsförslagen avser deras antagande – omröstning i rådet kommer att 
äga rum på grundval av kvalificerad majoritet i stället för enhällighet, med förbehåll för 
förfarandet enligt artikel 48 i EG-fördraget, i dess ändrade form. Parlamentet räknar inte 
med att förändringen av omröstningsmajoritet i rådet kommer att bereda några särskilda 
svårigheter.
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