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6.6.2018 A8-0197/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Emil Radev 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0197/2018 

Kostas Chrysogonos 

Kontrola uplatňovania práva EÚ v roku 2016 

2017/2273(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 40 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

40. pripomína, že prejudiciálne 

rozhodnutia pomáhajú objasniť spôsob, 

akým sa má uplatňovať právo EÚ; 

domnieva sa, že využívaním tohto postupu 

by sa dosiahol jednotný výklad 

a vykonávanie právnych predpisov EÚ; 

nabáda preto vnútroštátne súdy, aby sa v 

prípade pochybností obracali s otázkami na 

Súdny dvor Európskej únie, a tým 

predchádzali konaniam vo veci nesplnenia 

povinnosti; 

40. pripomína, že prejudiciálne 

rozhodnutia pomáhajú objasniť spôsob, 

akým sa má uplatňovať právo EÚ; 

domnieva sa, že využívaním tohto postupu 

by sa dosiahol jednotný výklad 

a vykonávanie právnych predpisov EÚ; 

vyzýva preto Komisiu, aby účinnejšie 

sledovala plnenie povinnosti 

vnútroštátnych súdov usilovať sa o 

začatie prejudiciálneho konania na 

Súdnom dvore Európskej únie, ako sa 

uvádza v článku 267 ZFEÚ; nabáda preto 

vnútroštátne súdy, aby sa v prípade 

pochybností obracali s otázkami na Súdny 

dvor Európskej únie, a tým predchádzali 

konaniam vo veci nesplnenia povinnosti; 

Or. en 
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6.6.2018 A8-0197/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Emil Radev 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0197/2018 

Kostas Chrysogonos 

Kontrola uplatňovania práva EÚ v roku 2016 

2017/2273(INI) 

Návrh uznesenia 

Paragraph 67 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

67. vyjadruje hlboký zármutok nad 

tým, že zavedenie právnych zásad 

zakazujúcich nerovnosť v odmeňovaní 

mužov a žien samo osebe nepostačuje na 

odstránenie pretrvávajúcich rozdielov v 

odmeňovaní žien a mužov; zdôrazňuje, že 

prepracovaná smernica 2006/54/ES 

vyžaduje, aby členské štáty zabezpečili, že 

všetky ustanovenia kolektívnych zmlúv, 

mzdových taríf, mzdových dohôd a 

individuálnych pracovných zmlúv, ktoré 

sú v rozpore so zásadou rovnakého 

odmeňovania, budú alebo môžu byť 

vyhlásené za neplatné alebo môžu byť 

zmenené; 

67. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

napriek právnym zásadám proti 

nerovnosti v odmeňovaní mužov a žien 

stále pretrvávajú rozdiely v odmeňovaní 

žien a mužov; zdôrazňuje, že členské štáty 

by mali v plnej miere vykonávať 

prepracovanú smernicu 2006/54/ES; 

Or. en 
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6.6.2018 A8-0197/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Emil Radev 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0197/2018 

Kostas Chrysogonos 

Kontrola uplatňovania práva EÚ v roku 2016 

2017/2273(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 68 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

68. zdôrazňuje, že členské štáty a 

Komisia by mali venovať viac pozornosti 

alternatívnym nástrojom, nad rámec 

existujúcich nástrojov na uplatňovanie 
práva EÚ, ktoré by umožnili širšie 

uplatňovanie právnych predpisov EÚ, 
najmä ustanovení týkajúcich sa rovnosti, 

pokiaľ ide o platby; preto zdôrazňuje 

význam dosiahnutia kolektívnych dohôd s 

cieľom zaistiť rovnakú odmenu, 

rodičovskú dovolenku a ďalšie súvisiace 

zamestnanecké práva prostredníctvom 

kolektívneho vyjednávania; 

68. zdôrazňuje, že členské štáty a 

Komisia by mali venovať pozornosť 

uplatňovaniu práva EÚ, najmä ustanovení 

týkajúcich sa rovnosti, pokiaľ ide o platby; 

opäť zdôrazňuje význam presadzovania 

zásady rovnosti medzi ženami a mužmi vo 

viacerých smerniciach EÚ a domnieva sa, 

že alternatívne nástroje sú cennými 

nástrojmi na správne vykonávanie 

právnych predpisov EÚ; pripomína, že je 

dôležité zvýšiť informovanosť o 

ustanoveniach existujúcich smerníc, ktoré 

sa zaoberajú rôznymi aspektmi zásady 

rovnosti medzi ženami a mužmi, a 

zabezpečiť ich vykonávanie v praxi; 

zdôrazňuje, že kolektívnym vyjednávaním 

by sa mohlo umožniť ďalšie uplatňovanie 

právnych predpisov EÚ o rovnakej 

odmene žien a mužov za rovnakú prácu, 

rodičovskej dovolenke, pracovných 

podmienkach a pracovnom čase vrátane 

jedného spoločného dňa odpočinku v 

pracovnom týždni s cieľom dosiahnuť 

rovnováhu medzi pracovným a 

súkromným životom žien a mužov a 

zlepšiť ich postavenie na trhu práce; 

Or. en 

 

 


