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6.6.2018 A8-0197/1 

Amendement  1 

Emil Radev 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0197/2018 

Kostas Chrysogonos 

Controle op de toepassing van het EU-recht in 2016 

2017/2273(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 40 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

40. brengt in herinnering dat 

prejudiciële beslissingen ertoe bijdragen te 

verduidelijken op welke wijze het recht 

van de Europese Unie moet worden 

toegepast; is van oordeel dat een beroep op 

deze procedure een uniforme interpretatie 

en uitvoering van de EU-wetgeving 

mogelijk maakt; moedigt nationale 

rechterlijke instanties daarom aan in geval 

van twijfel prejudiciële vragen te stellen 

aan het HvJ-EU en zo inbreukprocedures te 

voorkomen; 

40. brengt in herinnering dat 

prejudiciële beslissingen ertoe bijdragen te 

verduidelijken op welke wijze het recht 

van de Europese Unie moet worden 

toegepast; is van oordeel dat een beroep op 

deze procedure een uniforme interpretatie 

en uitvoering van de EU-wetgeving 

mogelijk maakt; verzoekt de Commissie 

daarom om nauwlettender te volgen of de 

nationale rechterlijke instanties voldoen 

aan de verplichting om het HvJ-EU om 

een prejudiciële beslissing te verzoeken, 

zoals bepaald in artikel 267 VWEU; 
moedigt nationale rechterlijke instanties 

daarom aan in geval van twijfel 

prejudiciële vragen te stellen aan het HvJ-

EU en zo inbreukprocedures te voorkomen; 

Or. en 
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6.6.2018 A8-0197/2 

Amendement  2 

Emil Radev 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0197/2018 

Kostas Chrysogonos 

Controle op de toepassing van het EU-recht in 2016 

2017/2273(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 67 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

67. betreurt het ten zeerste dat de 

invoering van juridische beginselen tegen 

een verschil in beloning tussen mannen en 

vrouwen op zich ontoereikend is gebleken 

om de aanhoudende genderloonkloof te 

dichten; herinnert eraan dat de lidstaten 

op grond van de herschikte 

Richtlijn 2006/54/EG verplicht zijn ervoor 

te zorgen dat alle met het beginsel van 

gelijke beloning strijdige bepalingen die 

voorkomen in collectieve 

arbeidsovereenkomsten, loonschalen of -

akkoorden of individuele 

arbeidsovereenkomsten nietig (kunnen) 
worden verklaard of kunnen worden 

gewijzigd; 

67. betreurt dat er ondanks de 

juridische beginselen tegen een verschil in 

beloning tussen mannen en vrouwen nog 

altijd sprake is van een genderloonkloof; 

benadrukt dat de herschikte Richtlijn 

2006/54/EG door de lidstaten ten volle ten 

uitvoer moet worden gelegd; 

Or. en 
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6.6.2018 A8-0197/3 

Amendement  3 

Emil Radev 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0197/2018 

Kostas Chrysogonos 

Controle op de toepassing van het EU-recht in 2016 

2017/2273(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 68 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

68. benadrukt dat zowel de lidstaten als 

de Commissie verdere aandacht moeten 

besteden aan alternatieve instrumenten, 

naast de bestaande instrumenten voor de 

tenuitvoerlegging van het EU-recht, die 

een ruimere tenuitvoerlegging van het EU-

recht mogelijk maken, met name de 

bepalingen inzake gelijkheid op het gebied 

van loon; wijst dan ook op het belang van 

de totstandbrenging van collectieve 

overeenkomsten voor de verwezenlijking 

van gelijk loon, ouderschapsverlof en 

andere verwante arbeidsrechten door 

middel van collectieve onderhandelingen; 

68. benadrukt dat zowel de lidstaten als 

de Commissie aandacht moeten besteden 

aan de tenuitvoerlegging van het EU-recht, 

met name de bepalingen inzake gelijkheid 

op het gebied van loon; wijst nogmaals op 

het belang van integratie van het beginsel 

van gelijkheid van mannen en vrouwen in 

een aantal EU-richtlijnen en beschouwt 

alternatieve instrumenten als een goed 

middel voor de juiste tenuitvoerlegging 

van het EU-recht; herinnert eraan dat het 

belangrijk is dat er meer bekendheid 

wordt gegeven aan de bepalingen van de 

bestaande richtlijnen waarin de diverse 

aspecten van het beginsel van gelijkheid 

van vrouwen en mannen aan de orde 

komen, en dat zij in de praktijk worden 

gebracht; benadrukt dat door middel van 

collectieve onderhandelingen een verdere 

bijdrage geleverd kan worden aan de 

toepassing van het EU-recht inzake gelijk 

loon voor gelijk werk voor vrouwen en 

mannen, ouderschapsverlof, 

arbeidsomstandigheden en arbeidstijden, 

met inbegrip van een wekelijkse 

gemeenschappelijke rustdag, om voor 

vrouwen en mannen evenwicht tussen 

werk en privéleven te realiseren en hun 

situatie op de arbeidsmarkt te verbeteren. 

Or. en 
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