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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen 
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd 
door de betrokken technische diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de 
aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen in werkgelegenheid en beroep
(15623/7/2005 – C6-0089/2006 – 2004/0084(COD))

(Medebeslissingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het gemeenschappelijk standpunt van de Raad (15623/7/2005 – C6-0089/2006),

– gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt1 inzake het voorstel van de 
Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2004)0279)2,

– gezien het gewijzigde voorstel van de Commissie (COM(2005)0380)3,

– gelet op artikel 251, lid 2 van het EG-Verdrag,

– gelet op artikel 67 van zijn Reglement,

– gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie rechten van de vrouw en 
gendergelijkheid (A6-0000/2006),

1. hecht zijn goedkeuring aan het gemeenschappelijk standpunt;

2. constateert dat het besluit is vastgesteld overeenkomstig het gemeenschappelijk standpunt;

3. verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig 
artikel 254, lid 1 van het EG-Verdrag te ondertekenen;

4. verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen nadat is nagegaan of alle 
procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en samen met de secretaris-generaal van de Raad 
zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

  
1 Aangenomen teksten van 6.7.2005, P6_TA(2005)0283.
2 Nog niet in het PB gepubliceerd.
3 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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TOELICHTING

Het beginsel van gelijke beloning voor mannen en vrouwen voor gelijkwaardig werk is reeds 
vastgelegd in primaire wetgeving, te weten in artikel 141 van het EG-Verdrag. Op deze 
rechtsgrond is een groot aantal gemeenschapsrechtelijke bepalingen goedgekeurd. Tezamen 
met artikel 141 van het EG-Verdrag zijn deze bepalingen sindsdien in een groot aantal zaken 
geïnterpreteerd en verder ontwikkeld door het Europees Hof van Justitie.

Op 21 april 2004 heeft de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad op basis van 
artikel 141, lid 3, van het EG-Verdrag een voorstel ingediend voor een richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen 
en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in werkgelegenheid en beroep.

Het voorliggende voorstel van de Commissie is erop gericht de gemeenschapswetgeving op 
het gebied van de gelijkwaardige behandeling van mannen en vrouwen waar het gaat om 
werkgelegenheid en beroep te moderniseren en te vereenvoudigen, met het oog op grotere 
duidelijkheid en rechtszekerheid. Hiertoe brengt de Commissie een aantal bestaande 
richtlijnen samen in één wetstekst. Het gaat om de richtlijnen betreffende de toepassing van 
het beginsel van gelijke beloning, gelijke behandeling van mannen en vrouwen in 
ondernemings- en sectoriële regelingen inzake sociale zekerheid, gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen ten aanzien van de toegang tot het arbeidsproces, de beroepsopleiding en 
de promotiekansen en ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden en de bewijslast in gevallen van 
discriminatie op grond van het geslacht (richtlijn 75/117/EEG; richtlijn 76/207/EEG; richtlijn 
2002/73/EG; richtlijn 86/378/EEG; richtlijn 96/97/EG; richtlijn 97/80/EG; richtlijn 
98/52/EG). Bovendien heeft de Commissie de uitgebreide rechtspraak van het Europees Hof 
van Justitie in de voorgestelde wetgeving geïntegreerd.

Het Europees Parlement heeft op 6 juli 2005 advies uitgebracht (1e lezing). Hierna vonden 
informele tripartiete onderhandelingen plaats tussen de fungerend voorzitter (LUX en VK), de 
rapporteur en de schaduwrapporteurs en de vertegenwoordigers van de Commissie. In het 
kader van deze informele discussies werd een compromisovereenkomst bereikt. De 
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid bevestigde deze overeenkomst op 1 
december 2005.

Als centraal onderdeel van de compromisovereenkomst met het Parlement werden zowel door 
de Commissie als door de Raad verklaringen gepresenteerd met betrekking tot 
ouderschapsverlof.

Met betrekking tot de verklaring van de Commissie wijst het Parlement erop dat de 
Commissie de combinatie van privé- en beroepsleven heeft aangewezen als één van de 
prioriteiten op haar routekaart voor de gelijkheid tussen vrouwen en mannen, die is 
goedgekeurd op 1 maart 2006 (COM(2006)0092).

In zijn verklaring deelt de Raad het voornemen van het Europees Parlement om de situatie 
met betrekking tot het combineren van privé- en beroepsleven te verbeteren, teneinde 
gelijkheid van vrouwen en mannen in het beroepsleven te bewerkstelligen. Op de Top te 
Brussel op 23 en 24 maart 2006 hechtte de Raad zijn goedkeuring aan het Europese Pact voor 
gendergelijkheid.
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De na onderhandelingen tot stand gekomen compromisovereenkomst geniet de instemming 
van de rapporteur en de schaduwrapporteurs.


