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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus 
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine) 
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus 
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine) 
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine) 
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine) 
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile 
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

nõukogu ühise seisukoha kohta seoses ettepanekuga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiv meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta 
seoses töö saamise ja kutsealale pääsemisega
(15623/7/2005 – C6-0089/2006 – 2004/0084(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu ühist seisukohta (15623/7/2005 – C6-0089/2006);

– võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta1 Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
esitatud komisjoni ettepaneku (KOM(2004)0279)2 kohta;

– võttes arvesse komisjoni muudetud ettepanekut (KOM(2005)0380)3;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 67;

– võttes arvesse naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni soovitust teisele 
lugemisele (A6-0000/2006),

1. kiidab ühise seisukoha heaks;

2. märgib, et õigusakt võetakse vastu kooskõlas ühise seisukohaga;

3. teeb presidendile ülesandeks koos nõukogu eesistujaga allkirjastada õigusakt vastavalt EÜ 
asutamislepingu artikli 254 lõikele 1;

4. teeb peasekretärile ülesandeks allkirjastada õigusakt pärast kontrollimist, et kõik 
menetlused viidi läbi nõuetekohaselt, ja korraldada nõukogu peasekretäri nõusolekul selle 
avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

  
1 Texts Adopted, 6.7.2005, P6_TA(2005)0283
2 ELTs seni avaldamata.
3 ELTs seni avaldamata.
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Võrdse väärtusega tööd tegevatele meestele ja naistele võrdse tasu maksmise põhimõte on 
asutamislepingu artikliga 141 juba ühenduse esmastes õigusaktides sätestatud. Sellel 
õiguslikul alusel on vastu võetud arvukalt ühenduse õigusnorme. Euroopa Kohus on neid 
norme koos asutamislepingu artikliga 141 hiljem paljudel juhtudel tõlgendanud ja edasi 
arendanud. 

Komisjon esitas 21. aprillil 2004. aastal Euroopa Parlamendile ja nõukogule asutamislepingu 
artikli 141 lõike 3 alusel ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta seoses töö saamise ja 
kutsealale pääsemisega.

Komisjoni ettepaneku eesmärgiks on kaasajastada ja lihtsustada ühenduse õigust, mis 
puudutab meeste ja naiste võrdset kohtlemist seoses töö saamise ja kutsealale pääsemisega, et 
saavutada suuremat selgust ja õiguskindlust. Sel eesmärgil koondab komisjon rea 
olemasolevaid ühenduse õigusnorme ühte õigusteksti. Nendeks õigusnormideks on 
direktiivid, mis puudutavad võrdse tasustamise põhimõtte kohaldamist, meeste ja naiste 
võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamist kutsealastes sotsiaalkindlustuskavades, meeste ja 
naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamist seoses töö saamise, kutseõppe ja 
edutamisega ning töötingimustega ning soolise diskrimineerimise juhtude tõendamiskohustust 
(direktiiv 75/117/EMÜ; direktiiv 76/207/EMÜ; direktiiv 2002/73/EÜ; direktiiv 86/378/EMÜ; 
direktiiv 96/97/EÜ; direktiiv 97/80/EÜ; direktiiv 98/52/EÜ). Lisaks on komisjon õigusakti 
ettepanekusse kavandanud ka Euroopa Kohtu mahuka pretsedendiõiguse.

Euroopa Parlament esitas oma arvamuse 6. juulil 2005 (esimene lugemine). 
Pärast seda toimusid ametisolevate eesistujariikide (Luksemburgi ja Ühendkuningriigi), 
raportööri, variraportööride ja komisjoni esindajate vahel mitteametlikud läbirääkimised.
Selle mitteametliku arutelu käigus saavutati kompromisskokkulepe. Naiste õiguste ja soolise 
võrdõiguslikkuse komisjon kinnitas kokkuleppe 1. detsembril 2005. aastal. 

Parlamendiga sõlmitud kompromisskokkuleppe keskse osana esitasid nii komisjon kui 
nõukogu seisukohad vanemapuhkuse kohta. 

Seoses komisjoni seisukohaga võtab parlament teadmiseks, et komisjon peab töö ja isikliku 
elu ühitamise valdkonda üheks oma peamiseks eesmärgiks naiste ja meeste võrdõiguslikkuse 
juhistes, mis võeti vastu 1. märtsil 2006 (KOM(2006)0092).

Nõukogu nõustub oma seisukohavõtus Euroopa Parlamendiga, kes on kohustunud parandama 
olukorda töö ja isikliku elu ühitamisel, et saavutada meeste ja naiste võrdõiguslikkust tööelus. 
Brüsseli tippkohtumisel 23.24. märtsil 2006 kiitis nõukogu heaks Euroopa soolise 
võrdõiguslikkuse pakti. 

Raportöör ja variraportöörid toetavad läbirääkimiste tulemusel saavutatud 
kompromisskokkulepet. 


