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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás 
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulási eljárás 
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt
betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen 
jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Tanács közös álláspontjáról a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő 
bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósításáról
szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása tekintetében
(15623/7/2005 – C6-0089/2006 – 2004/0084(COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács közös álláspontjára (15623/7/2005 – C6-0089/2006),

– tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára vonatkozó 
első olvasatbeli álláspontjára1 (COM(2004)0279)2, vonatkozó álláspontjára,

– a Bizottság javaslatához fűzött módosításokra (COM(2005)0380)3,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 67. cikkére,

– tekintettel a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság második olvasatra adott ajánlására 
(A6–0000/2006),

1. jóváhagyja a közös álláspontot;

2. tudomásul veszi, hogy a jogi aktust a közös álláspontnak megfelelően fogadják el;

3. utasítja elnökét, hogy az EK-Szerződés 254. cikkének (1) bekezdésével összhangban a 
Tanács elnökével együtt írja alá a jogi aktust;

4. utasítja főtitkárát, hogy írja alá a jogi aktust miután megbizonyosodott arról, hogy minden 
eljárást megfelelően végrehajtottak, illetve a Tanács főtitkárával együttműködve 
gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételéről;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

  
1 Elfogadott szövegek,2005.7.6.,♣ P6_TA(2005)0283.
2 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé
3 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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INDOKOLÁS

Az egyenlő értékű munkát végző férfiak és nők egyenlő bérezésének elvét az EK-Szerződés 
141. cikke alapján már belefoglalták az elsődleges jogalkotásba. Ezen a jogalapon a közösségi 
jogszabályozás számos rendelkezése került elfogadásra. Azóta – az EK-Szerződés mellett – e 
rendelkezéseket az Európai Bíróság számos alkalommal értelmezte és továbbfejlesztette. 

A Bizottság 2004. április 21-én az EK-Szerződés 141. cikkének (3) bekezdése alapján 
javaslatot terjesztett az Európai Parlament és a Tanács elé, a férfiak és nők közötti 
esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén 
történő megvalósításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozóan.

A Bizottság javaslatának célja a foglalkoztatás és munkavégzés területén a férfiakkal és 
nőkkel való egyenlő bánásmódra vonatkozó közösségi jogszabályozás korszerűsítése és 
egyszerűsítése, a nagyobb egyértelműség és jogbiztonság megteremtése érdekében. E célból a 
Bizottság számos meglévő közösségi rendelkezést egyetlen jogszabályi szövegbe foglal. 

Az említett rendelkezéseket a férfiak és a nők egyenlő bérezésének elvére, a foglakoztatási 
biztonsági rendszerekben történő egyenlő kezelésükre, a munkához jutásuk, a szakképzésük, a 
munkahelyi előrehaladásuk és a munkahelyi feltételeik tekintetében a nőkkel és a férfiakkal 
való egyenlő bánásmódra, valamint a nemek különbözőségén alapuló diszkrimináció 
eseteinek bizonyítására vonatkozó irányelvek tartalmazzák (75/117/EGK irányelv; 
76/207/EGK irányelv; 2002/73/EK irányelv; 86/378/EGK irányelv; 96/97/EK irányelv; 
97/80/EK irányelv; 98/52/EK irányelv). Ezen túlmenően, a Bizottság a javasolt jogszabály 
szövegébe beépítette az Európai Bíróság terjedelmes joggyakorlatának tapasztalatait is.

Az Európai Parlament 2005. július 6-án (első olvasatban) véleményt nyilvánított. Ezt 
követően nem-hivatalos háromoldalú tárgyalásokra került sor a soros (luxembourgi és angol) 
elnökségek, az előadó/árnyékelőadók, valamint a Bizottság képviselői között. E nem-
hivatalos megbeszéléseken sikerült kompromisszumos megállapodást kialakítani. A Nőjogi és 
Esélyegyenlőségi Bizottság 2005. december 1-jén megerősítette ezt a megállapodást.

Az Európai Parlamenttel való kompromisszumos megállapodás szerves részeként mind a 
Bizottság, mind pedig a Tanács nyilatkozatot tett a szülői szabadságolásra vonatkozóan.

Az Európai Parlament a Bizottság nyilatkozatát tiszteletben tartva elismeri, hogy a Bizottság a 
munka és a magánélet összeegyeztetésének kérdését a prioritást élvező céljai egyikének 
tekinti a nők és a férfiak egyenlőségének megteremtésére vonatkozó, 2006. március 1-jén 
elfogadott „úttervében” (COM(2006)0092).

A Tanács a nyilatkozatában osztja az Európai Parlament elkötelezettségét a munkahelyi és a 
magánélet összeegyeztetésének javítására irányuló erőfeszítések tekintetében, a nők és a 
férfiak munkahelyi egyenlőségének megteremtése érdekében. A 2006. március 23-i és 24-i 
brüsszeli csúcson a Tanács jóváhagyta a Nemek Közti Egyenlőségért Egyezményt.

A kompromisszumos megállapodás nagyra értékeli az előadó és az árnyékelőadók 
támogatását.


