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Symbols for procedures

* Consultation procedure
majority of the votes cast

**I Cooperation procedure (first reading)
majority of the votes cast

**II Cooperation procedure (second reading)
majority of the votes cast, to approve the common  position
majority of Parliament’s component Members, to reject or amend 
the common position

*** Assent procedure
majority of Parliament’s component Members except  in cases 
covered by Articles 105, 107, 161 and 300 of the EC Treaty and 
Article 7 of the EU Treaty

***I Codecision procedure (first reading)
majority of the votes cast

***II Codecision procedure (second reading)
majority of the votes cast, to approve the common position
majority of Parliament’s component Members, to reject or amend 
the common position

***III Codecision procedure (third reading)
majority of the votes cast, to approve the joint text

(The type of procedure depends on the legal basis proposed by the 
Commission.)

Amendments to a legislative text

In amendments by Parliament, amended text is highlighted in bold italics.
Highlighting in normal italics is an indication for the relevant departments 
showing parts of the legislative text for which a correction is proposed, to 
assist preparation of the final text (for instance, obvious errors or omissions 
in a given language version). These suggested corrections are subject to the 
agreement of the departments concerned.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą dėl moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus 
užimtumo bei profesinės veiklos srityje principo įgyvendinimo 
(15623/7/2005 – C6-0089/2006 – 2004/0084(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Tarybos bendrąją poziciją (15623/7/2005 – C6-0089/2006),

– atsižvelgdamas į savo poziciją per pirmąjį svarstymą 1 dėl Komisijos pasiūlymo 
Parlamentui ir Tarybai (KOM(2004)0279)2 ,

- atsižvelgdamas į Komisijos iš dalies pakeistą pasiūlymą (KOM(2005)0380)3,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 67 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto antrajam svarstymui pateiktą 
rekomendaciją (A 6–0000/2006),

1. pritaria bendrajai pozicijai;

2. pažymi, kad aktas priimtas remiantis bendrąja pozicija;

3. paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos Pirmininku pagal EB sutarties 254 
straipsnio 1 dalį;

4. paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, įsitikinus, kad buvo tinkamai įvykdytos 
visos procedūros ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad jis būtų 
paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

  
1 Priimti tekstai, 2005 7 6, P6_TA(2005)0283.
2 Dar nepaskelbta OL.
3 Dar nepaskelbta OL.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Vienodo vyrų ir moterų, kurie atlieka vienodos vertės darbą, užmokesčio principas jau 
įtvirtintas pirminėje teisėje, Sutarties 141 straipsnyje. Remiantis šiuo teisiniu pagrindu buvo 
priimta daug Bendrijos teisės nuostatų. Kartu su Sutarties 141 straipsniu šios nuostatos buvo 
ne kartą išaiškintos ir dar labiau išplėtotos daugelyje Europos Teisingumo Teismo bylų. 

2004 m. balandžio 21 dieną Komisija remdamasi Sutarties 141 straipsnio 3 dalimi pateikė 
Europos Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl 
moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės 
veiklos srityje principo įgyvendinimo.

Komisijos pasiūlymo tikslas yra modernizuoti ir supaprastinti Bendrijos teisę vienodo 
požiūrio į vyrus ir moteris užimtumo ir profesinės veiklos srityje, kad būtų užtikrintas teisinis 
tikrumas ir aiškumas. Šiuo tikslu Komisija pateikė nemažai galiojančių Bendrijos nuostatų 
kartu viename teisiniame dokumente. Tai direktyvos, pagal kurias taikomas vienodo 
užmokesčio principas, vienodas požiūris į vyrus ir moteris socialinės darbo apsaugos sistemų 
srityje, vienodas požiūris į vyrus ir moteris įsidarbinant, profesinio mokymo, pareigų 
paaukštinimo ir darbo sąlygų srityje bei įrodinėjimo pareiga diskriminacijos lyties pagrindu 
bylose (Direktyva 75/117/EEB; Direktyva 76/207/EEB; Direktyva 2002/73/EB; Direktyva 
86/378/EEB; Direktyva 96/97/EB; Direktyva 97/80/EB; Direktyva 98/52/EB). Be to, 
Komisija įtraukė į savo pasiūlytą teisės aktą plačią Europos Teisingumo Teismo teisminę 
praktiką.

2005 m. liepos 6 d. Europos Parlamentas pateikė savo nuomonę (pirmasis svarstymas).
Po to vyko neformalios pirmininkaujančių valstybių (Liuksemburgas ir JK), pranešėjo ir 
šešėlinių pranešėjų bei Komisijos atstovų trišalės derybos. Šių neformalių diskusijų metu 
buvo pasiektas kompromisinis susitarimas. Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas šį 
susitarimą patvirtino 2005 m. gruodžio 1 d.

Esminė kompromisinio susitarimo su Parlamentu dalis – Komisijos ir Tarybos pateikti 
pareiškimai, susiję su vaiko priežiūros atostogomis.

Atsižvelgdamas į Komisijos pareiškimą Parlamentas pripažįsta tai, kad Komisija paskelbė 
darbo ir asmeninio gyvenimo suderinimą vienu iš savo prioritetinių tikslų moterų ir vyrų 
lygybės gairėse, kurios buvo priimtos 2006 m. kovo 1 d. (KOM(2006)0092).

Taryba savo pranešime pritaria Europos Parlamento įsipareigojimui siekti geriau derinti darbo 
ir asmeninį gyvenimą, kad būtų pasiekta moterų ir vyrų lygybė profesiniame gyvenime. 
Viršūnių 2006 m. kovo 23-24 d. susitikime Briuselyje Taryba patvirtino Europos lyčių 
lygybės paktą.

Kompromisiniam susitarimui, dėl kurio buvo derėtasi, pritaria pranešėja ir pagalbiniai 
pranešėjai. 


