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Έκθεση A8-0197/2018 

Κώστας Χρυσόγονος 

Έλεγχος της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ το 2016 

2017/2273(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 40 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

40. υπενθυμίζει ότι οι προδικαστικές 

αποφάσεις συμβάλλουν στην αποσαφήνιση 

του τρόπου με τον οποίο πρέπει να 

εφαρμόζεται το δίκαιο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης· θεωρεί ότι η εφαρμογή αυτής της 

διαδικασίας επιτρέπει μια ομοιόμορφη 

ερμηνεία και εφαρμογή της ευρωπαϊκής 

νομοθεσίας· παροτρύνει, ως εκ τούτου, τα 

εθνικά δικαστήρια, σε περίπτωση 

αμφιβολίας, να υποβάλλουν προδικαστικά 

ερωτήματα στο ΔΕΕ ούτως ώστε να 

αποφεύγονται οι διαδικασίες επί 

παραβάσει· 

40. υπενθυμίζει ότι οι προδικαστικές 

αποφάσεις συμβάλλουν στην αποσαφήνιση 

του τρόπου με τον οποίο πρέπει να 

εφαρμόζεται το δίκαιο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης· θεωρεί ότι η εφαρμογή αυτής της 

διαδικασίας επιτρέπει μια ομοιόμορφη 

ερμηνεία και εφαρμογή της ευρωπαϊκής 

νομοθεσίας· καλεί, επομένως, την 

Επιτροπή να παρακολουθεί 

αποτελεσματικότερα την τήρηση της 

υποχρέωσης των εθνικών δικαστηρίων 

να ζητούν προδικαστική απόφαση από το 

ΔΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 267 της 

ΣΛΕΕ· παροτρύνει, ως εκ τούτου, τα 

εθνικά δικαστήρια, σε περίπτωση 

αμφιβολίας, να υποβάλλουν προδικαστικά 

ερωτήματα στο ΔΕΕ ούτως ώστε να 

αποφεύγονται οι διαδικασίες επί 

παραβάσει· 
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Έκθεση A8-0197/2018 

Κώστας Χρυσόγονος 

Έλεγχος της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ το 2016 

2017/2273(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 67 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

67. εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για το 

γεγονός ότι η εισαγωγή αρχών του δικαίου 

που απαγορεύουν τις μισθολογικές 

ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών 

αποδείχτηκε από μόνη της ανεπαρκής για 

την εξάλειψη των μισθολογικών 

διαφορών μεταξύ των φύλων· τονίζει ότι η 

αναδιατυπωμένη οδηγία 2006/54/ΕΚ 

απαιτεί από τα κράτη μέλη να 

διασφαλίσουν ότι όλες οι διατάξεις όσον 

αφορά συλλογικές συμφωνίες, 

μισθολογικές κλίμακες, μισθολογικές 

συμφωνίες και ατομικές συμβάσεις 

εργασίας οι οποίες αντιβαίνουν στην αρχή 

της ίσης αμοιβής, είναι ή μπορούν να 

κηρυχθούν άκυρες ή να τροποποιηθούν· 

67. εκφράζει τη λύπη του για το 

γεγονός ότι, παρά τις αρχές του δικαίου 

για την καταπολέμηση των μισθολογικών 

ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών, 

οι μισθολογικές διαφορές μεταξύ των 

φύλων εξακολουθούν να υφίστανται· 

τονίζει ότι η αναδιατυπωμένη οδηγία 

2006/54/ΕΚ θα πρέπει να εφαρμόζεται 

πλήρως από τα κράτη μέλη· 
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Έκθεση A8-0197/2018 

Κώστας Χρυσόγονος 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

68. τονίζει ότι τόσο τα κράτη μέλη όσο 

και η Επιτροπή θα πρέπει να δώσουν 

μεγαλύτερη προσοχή σε εναλλακτικά 

μέσα, πέρα από τα υφιστάμενα εργαλεία 
για την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης, 

ώστε να καταστεί δυνατή μια ευρύτερη 

εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ, ιδίως 

των διατάξεων που αφορούν τη 

μισθολογική ισότητα· τονίζει, ως εκ 

τούτου, τη σημασία που έχει η επίτευξη 

συλλογικών συμφωνιών για τη 

διασφάλιση ίσης αμοιβής, γονικής άδειας 

και άλλων συναφών με την απασχόληση 

δικαιωμάτων μέσω συλλογικών 

διαπραγματεύσεων· 

68. τονίζει ότι τόσο τα κράτη μέλη όσο 

και η Επιτροπή θα πρέπει να δώσουν 

προσοχή στην εφαρμογή του δικαίου της 

Ένωσης, ιδίως των διατάξεων που 

αφορούν τη μισθολογική ισότητα· 

επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να 

ενσωματωθεί η αρχή της ισότητας 

μεταξύ γυναικών και ανδρών σε διάφορες 

οδηγίες της ΕΕ και θεωρεί ότι τα 

εναλλακτικά μέσα αποτελούν πολύτιμα 

εργαλεία για την ορθή εφαρμογή του 

δικαίου της ΕΕ· υπενθυμίζει τη σημασία 

της ευαισθητοποίησης όσον αφορά τις 

διατάξεις των υφιστάμενων οδηγιών που 

πραγματεύονται διάφορες πτυχές της 

αρχής της ισότητας μεταξύ γυναικών και 

ανδρών και την κάνουν πράξη· 

επισημαίνει ότι οι συλλογικές 

διαπραγματεύσεις μπορεί να δίνουν τη 

δυνατότητα για περαιτέρω εφαρμογή του 

ενωσιακού δικαίου περί ίσης αμοιβής για 

ίση εργασία μεταξύ ανδρών και γυναικών, 

για τη γονική άδεια, τις συνθήκες 

εργασίας και το ωράριο εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης κοινής 

εβδομαδιαίας ημέρας ανάπαυσης, για την 

επίτευξη ισορροπίας μεταξύ 

επαγγελματικής και προσωπικής ζωής 

για τις γυναίκες και τους άνδρες και για 

τη βελτίωση της κατάστασής τους στην 

αγορά εργασίας· 
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