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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af 
mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv
(15623/7/2005 – C6-0089/2006 – 2004/0084(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Rådets fælles holdning (15623/7/2005 – C6-0089/2006),

– der henviser til sin holdning ved førstebehandling1 til Kommissionens forslag til 
Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2004)0279)2,

– der henviser til Kommissionens ændrede forslag (KOM82005)0380)3,

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

– der henviser til forretningsordenens artikel 67,

– der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og 
Ligestilling (A6-0000/2006),

1. godkender den fælles holdning;

2. konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med den fælles holdning;

3. pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. EF-
traktatens artikel 254, stk. 1;

4. pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle 
procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at 
foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

  
1 Vedtagne tekster af 6.7.2005, P6_TA82005)0283.
2 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
3 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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BEGRUNDELSE

Princippet om lige løn til mænd og kvinder for arbejde af samme værdi er allerede fastlagt i 
den primære fællesskabsret i traktatens artikel 141. Talrige af fællesskabsrettens 
bestemmelser er blevet vedtaget på dette retsgrundlag. I mange sager er disse bestemmelser 
blevet sammenholdt med artikel 141 og fortolket og præciseret af Domstolen.  

Den 21. april 2004 forelagde Kommissionen på grundlag af artikel 141(3) i traktaten et 
forslag for Europa-Parlamentet og Rådet om et direktiv fra Europa-Parlamentet og Rådet om 
gennemførelsen af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i 
forbindelse med beskæftigelse og erhverv.

Målet med Kommissionens forslag er at modernisere og forenkle fællesskabsretten inden for 
ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv med henblik 
på at skabe mere klarhed og større retlig sikkerhed på området. Til dette formål har 
Kommissionen samlet et vist antal eksisterende bestemmelser i en enkel lovtekst. Disse er 
direktiverne om gennemførelse af principperne om lige løn til mænd og kvinder, 
ligebehandling af mænd og kvinder inden for de erhvervstilknyttede sociale
sikringsordninger, ligebehandling for mænd og kvinder for så vidt angår adgang til 
beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår og om bevisbyrde i 
forbindelse med forskelsbehandling på grundlag af køn (direktiv 75/117/EØF, direktiv 
76/207/EØF, direktiv 2002/73/EF, direktiv 86/378/EØF, direktiv 96/97/EF, direktiv 97/80/EF, 
direktiv 98/52/EF). Derudover har Kommissionen indarbejdet Domstolens omfattende 
retspraksis i den foreslåede lovgivning.

Europa-Parlamentet fremsatte sin udtalelse den 6. juli 2005 (førstebehandling). 
Derefter fandt trilogforhandlinger sted mellem det fungerende formandskab (Luxembourg og 
Det Forenede Kongerige), ordføreren, skyggeordførerne og repræsentanter fra Kommissionen. 
I disse uformelle diskussioner kom en kompromisaftale i stand. Udvalget om Kvinders 
Rettigheder og Ligestilling bekræftede denne aftale den 1. december 2005.

En vigtig del af kompromisaftalen bestod i, at både Kommissionen og Rådet fremsatte 
erklæringer vedrørende forældreorlov.

Hvad angår Kommissionens erklæring, glæder Parlamentet sig over, at Kommissionen 
udpegede problemet med at forlige arbejde og privatliv som en prioriteret målsætning i 
køreplanen for ligestilling mellem kvinder og mænd, der blev vedtaget den 1. marts 2006 
(KOM(2006)0092).

Rådet deler i sine erklæringer Europa-Parlamentets ønske om at fremme situationen 
vedrørende problemet med at forlige arbejde og privatliv med henblik på at opnå ligestilling 
mellem kvinder og mænd i arbejdslivet.  På mødet i Bruxelles den 23. og 24. marts 2006 
godkendte Rådet Den Europæiske Pagt for Ligestilling. 

Den forhandlede kompromisaftale støttes af ordføreren og skyggeordførerne.  


