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6.6.2018 A8-0197/1 

Predlog spremembe  1 

Emil Radev 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0197/2018 

Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos) 

Spremljanje uporabe prava EU v letu 2016 

2017/2273(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 40 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

40. opozarja, da predhodne odločbe 

pomagajo razjasniti, kako naj se uporablja 

pravo Evropske unije; meni, da uporaba 

tega postopka omogoča enotno razlago in 

izvajanje zakonodaje EU; zato spodbuja 

nacionalna sodišča, da v primeru dvoma 

predložijo vprašanja Sodišču Evropske 

unije in s tem preprečijo postopke za 

ugotavljanje kršitev; 

40. opozarja, da predhodne odločbe 

pomagajo razjasniti, kako naj se uporablja 

pravo Evropske unije; meni, da uporaba 

tega postopka omogoča enotno razlago in 

izvajanje zakonodaje EU; zato poziva 

Komisijo, naj učinkoviteje spremlja 

izpolnjevanje obveznosti nacionalnih 

sodišč, da Sodišče Evropske zaprosijo za 

predhodno odločanje v skladu s 

členom 267 PDEU; zato spodbuja 

nacionalna sodišča, da v primeru dvoma 

predložijo vprašanja Sodišču Evropske 

unije in s tem preprečijo postopke za 

ugotavljanje kršitev; 

Or. en 



 

AM\1155331SL.docx  PE621.671v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

6.6.2018 A8-0197/2 

Predlog spremembe  2 

Emil Radev 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0197/2018 

Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos) 

Spremljanje uporabe prava EU v letu 2016 

2017/2273(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 67 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

67. globoko obžaluje, da uvedba 

pravnih načel, ki prepovedujejo 

neenakosti v plačilu med moškimi in 

ženskami, ni zadostovala za odpravo razlik 

v plačah med spoloma; poudarja, da se v 

prenovljeni Direktivi 2006/54/ES zahteva, 

da države članice poskrbijo, da se določbe 

v kolektivnih pogodbah, plačilne lestvice, 

usklajevanje plač in individualne pogodbe 

o zaposlitvi, ki so v nasprotju z načelom 

enakega plačila, razglasijo za nične in 

neveljavne ali se spremenijo; 

67. obžaluje, da kljub pravnim 

načelom proti razlikam v plačilu med 

moškimi in ženskami razlike v plačilu med 

spoloma niso odpravljene; poudarja, da bi 

morale države članice v celoti izvajati 

prenovljeno Direktivo 2006/54/ES; 

Or. en 
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6.6.2018 A8-0197/3 

Predlog spremembe  3 

Emil Radev 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0197/2018 

Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos) 

Spremljanje uporabe prava EU v letu 2016 

2017/2273(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 68 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

68. poudarja, da bi morale države 

članice in Komisija še naprej posvečati 

pozornost alternativnim instrumentom, ki 

presegajo obstoječa orodja za izvajanje 

prava EU, da bi omogočile širše izvajanje 

prava EU, zlasti določb, ki zadevajo 

enakopravnost pri plačilu; zato opozarja 

na pomen sklepanja kolektivnih pogodb 

za doseganje enakega plačila, starševskega 

dopusta in drugih pravic v zvezi z 

zaposlitvijo v okviru kolektivnega 

pogajanja; 

68. poudarja, da bi morale države 

članice in Komisija posvečati pozornost 

izvajanju prava EU, zlasti določb, ki 

zadevajo enakopravnost pri plačilu; 

ponovno poudarja, kako pomembno je 

vključevanje načela enakosti žensk in 

moških v številne direktive EU in meni, da 

so alternativni instrumenti dragocena 

orodja za pravilno izvajanje prava EU; želi 

spomniti na pomen ozaveščanja o 

določbah veljavnih direktiv, ki 

obravnavajo različne vidike načela 

enakosti žensk in moških, in njihovega 

uresničevanja v praksi; poudarja, da 

lahko kolektivno pogajanje omogoča 

nadaljnje izvajanje prava EU glede 
enakega plačila za enako delo med 

ženskami in moškimi, starševskega 

dopusta, delovnih pogojev in delovnega 

časa, vključno s tedenskim skupnim 

dnevom počitka, da se doseže ravnovesje 

med poklicnim in zasebnim življenjem za 

ženske in moške ter da se izboljša njihov 

položaj na trgu dela; 

Or. en 

 

 


