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Amendamentul  1 

Emil Radev 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0197/2018 

Kostas Chrysogonos 

Monitorizarea aplicării dreptului UE în 2016 

2017/2273(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 40 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

40. reamintește că deciziile preliminare 

contribuie la clarificarea modului în care 

trebuie aplicat dreptul Uniunii Europene; 

consideră că recurgerea la această 

procedură permite interpretarea și aplicarea 

uniformă a legislației UE; încurajează, 

așadar, instanțele naționale să adreseze 

întrebări, în caz de îndoială, CJUE și să 

prevină, astfel, procedurile de constatare a 

neîndeplinirii obligațiilor; 

40. reamintește că deciziile preliminare 

contribuie la clarificarea modului în care 

trebuie aplicat dreptul Uniunii Europene; 

consideră că recurgerea la această 

procedură permite interpretarea și aplicarea 

uniformă a legislației UE; invită, prin 

urmare, Comisia să monitorizeze mai 

eficient îndeplinirea obligației instanțelor 

naționale de a solicita decizii preliminare 

CJUE, așa cum se prevede la 

articolul 267 din TFUE; încurajează, 

așadar, instanțele naționale să adreseze 

întrebări, în caz de îndoială, CJUE și să 

prevină, astfel, procedurile de constatare a 

neîndeplinirii obligațiilor; 

Or. en 
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6.6.2018 A8-0197/2 

Amendamentul  2 

Emil Radev 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0197/2018 

Kostas Chrysogonos 

Monitorizarea aplicării dreptului UE în 2016 

2017/2273(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 67 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

67. constată cu profundă tristețe că 

introducerea principiilor juridice prin 

care se interzice inegalitatea salarială 
între femei și bărbați nu s-a dovedit 

suficientă pentru a elimina de una 

singură diferența persistentă de salarizare 

între femei și bărbați; subliniază faptul că 

Directiva reformată 2006/54/CE le impune 

statelor membre să se asigure că toate 

prevederile din contractele colective de 

muncă, grilele de salarizare, acordurile de 

salarizare și contractele de muncă 

individuale care încalcă principiul 

remunerației egale sunt sau pot fi 

declarate nule si neavenite sau pot fi 

modificate; 

67. regretă că, în pofida existenței 

unor principii juridice împotriva 

inegalității salariale între bărbați și femei, 

discrepanțele salariale pe criterii de gen 

persistă; subliniază faptul că Directiva 

reformată 2006/54/CE ar trebui să fie pusă 

în aplicare pe deplin de statele membre; 

Or. en 
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6.6.2018 A8-0197/3 

Amendamentul  3 

Emil Radev 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0197/2018 

Kostas Chrysogonos 

Monitorizarea aplicării dreptului UE în 2016 

2017/2273(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 68 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

68. subliniază faptul că atât statele 

membre, cât și Comisia ar trebui să acorde 

o mai mare atenție instrumentelor 

alternative, dincolo de instrumentele 

existente pentru punerea în aplicare a 

dreptului UE, care ar permite o punere în 

aplicare mai extinsă a legislației UE, în 

special a dispozițiilor privind remunerația 

egală; subliniază, așadar, importanța 

contractelor colective de muncă pentru 

asigurarea remunerației egale, a 

concediului parental și a altor drepturi de 

muncă obținute prin negocieri colective; 

68. subliniază faptul că atât statele 

membre, cât și Comisia ar trebui să acorde 

atenție punerii în aplicare a legislației 

UE, în special a dispozițiilor privind 

remunerația egală; reiterează importanța 

integrării principiului egalității între 

femei și bărbați într-o serie de directive 

ale UE și consideră că instrumentele 

alternative sunt instrumente valoroase 
pentru punerea corectă în aplicare a 

dreptului UE; reamintește importanța 

sensibilizării publicului cu privire la 

dispozițiile directivelor în vigoare care 

vizează diferite aspecte ale principiului 

egalității între femei și bărbați și punerea 

sa în practică; subliniază că negocierile 

colective pot permite aplicarea în 

continuare a legislației UE privind 

remunerarea egală a femeilor și bărbaților 

pentru muncă egală, concediul parental, 

condițiile de muncă și programul de lucru, 

incluzând o zi săptămânală comună de 

odihnă, pentru a ajunge la un echilibru 

între viața de familie și viața profesională 

a femeilor și bărbaților și pentru a 

îmbunătăți situația lor pe piața muncii; 

Or. en 

 

 


