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6.6.2018 A8-0197/1 

Pozměňovací návrh  1 

Emil Radev 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0197/2018 

Kostas Chrysogonos 

Kontrola uplatňování práva EU v roce 2016 

2017/2273(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 40 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

40. připomíná, že předběžné otázky 

přispívají k objasnění způsobu, jakým se 

má uplatňovat právo Evropské unie; 

domnívá se, že využití tohoto postupu 

umožňuje jednotný výklad a provádění 

evropských právních předpisů; vybízí proto 

vnitrostátní soudy, aby v případě 

pochybností předkládaly otázky Soudnímu 

dvoru EU, čímž budou předcházet vzniku 

řízení o nesplnění povinnosti; 

40. připomíná, že předběžné otázky 

přispívají k objasnění způsobu, jakým se 

má uplatňovat právo Evropské unie; 

domnívá se, že využití tohoto postupu 

umožňuje jednotný výklad a provádění 

evropských právních předpisů; vyzývá 

proto Komisi, aby účinněji sledovala 

plnění povinnosti vnitrostátních soudů 

předkládat žádosti o rozhodnutí o 

předběžné otázce Soudnímu dvoru EU v 

souladu s článkem 267 SFEU; vybízí 

proto vnitrostátní soudy, aby v případě 

pochybností předkládaly otázky Soudnímu 

dvoru EU, čímž budou předcházet vzniku 

řízení o nesplnění povinnosti; 

Or. en 
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6.6.2018 A8-0197/2 

Pozměňovací návrh  2 

Emil Radev 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0197/2018 

Kostas Chrysogonos 

Kontrola uplatňování práva EU v roce 2016 

2017/2273(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 67 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

67. vyjadřuje hluboké politování nad 

tím, že zavedení právních zásad 

zakazujících nerovnost v odměňování 

mužů a žen se samo o sobě neprojevilo 

jako dostatečné pro odstranění 

přetrvávajících rozdílů v odměňování žen 

a mužů; zdůrazňuje, že přepracovaná 

směrnice 2006/54/ES vyžaduje, aby 
členské státy zajistily, aby veškerá 

ustanovení kolektivních smluv, mzdových 

tarifů, dohod o mzdě a individuálních 

pracovních smluv, která jsou v rozporu se 

zásadou stejné odměny, byla neplatná, 

mohla být prohlášena za neplatná nebo 

mohla být změněna; 

67. vyslovuje politování nad tím, že 

navzdory právním zásadám proti 

nerovnosti v odměňování mužů a žen, 

rozdíly v odměňování mužů a žen 

přetrvávají; zdůrazňuje, že by členské státy 

měly plně provádět přepracovanou 

směrnici 2006/54/ES; 

Or. en 
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6.6.2018 A8-0197/3 

Pozměňovací návrh  3 

Emil Radev 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0197/2018 

Kostas Chrysogonos 

Kontrola uplatňování práva EU v roce 2016 

2017/2273(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 68 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

68. zdůrazňuje, že členské státy a 

Komise by měly věnovat více pozornosti 

alternativním nástrojům, nad rámec 

stávajících nástrojů pro provádění práva 

EU, které by umožnily širší provádění 

unijního práva, a zejména ustanovením 

týkajícím se rovnosti z hlediska 

odměňování; zdůrazňuje proto význam 

kolektivních smluv pro zajištění stejné 

odměny, rodičovské dovolené a dalších 

práv souvisejících se zaměstnáním 

získaných kolektivním vyjednáváním; 

68. zdůrazňuje, že členské státy a 

Komise by měly věnovat pozornost 

provádění práva EU, zejména ustanovením 

týkajícím se rovnosti z hlediska 

odměňování; znovu připomíná význam 

začleňování zásady rovnosti žen a mužů 

do řady směrnic EU a považuje 

alternativní nástroje za cenné nástroje pro 

správné provádění právních předpisů EU; 

připomíná, že je důležité zvýšit povědomí o 

ustanoveních stávajících směrnic 

týkajících se různých aspektů zásady 

rovnosti žen a mužů a jejího uplatňování v 

praxi; zdůrazňuje, že kolektivní 

vyjednávání může umožnit další 

uplatňování právních předpisů EU o 
stejné odměně žen a mužů za stejnou 

práci, rodičovské dovolené, pracovních 

podmínkách a pracovní době, včetně 

jednoho společného dne odpočinku týdně, 

s cílem dosáhnout rovnováhy mezi 

pracovním a soukromým životem pro ženy 

a muže a zlepšit jejich situaci na trhu 

práce; 

Or. en 

 

 


