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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
 większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
 większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych, 
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta 
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania w życie zasady równych 
szans i równego traktowania mężczyzn i kobiet w sprawach zatrudnienia i zawodowych
(15623/7/2005 – C6-0089/2006 – 2004/0084(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wspólne stanowisko Rady (15623/7/2005 – C6-0089/2006),

– uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu1 dotyczące wniosku Komisji 
przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2004)0279))2,

– uwzględniając zmieniony wniosek Komisji (COM(2005)0380)3,

– uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE,

– uwzględniając art. 67 Regulaminu,

– uwzględniając zalecenia do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Praw Kobiet i 
Równouprawnienia (A6-0000/2006),

1. zatwierdza wspólne stanowisko;

2. stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze wspólnym stanowiskiem;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do podpisania wraz z Przewodniczącym Rady
aktu prawnego, zgodnie z art. 254 ust. 1 Traktatu WE;

4. zobowiązuje swojego Sekretarza Generalnego do podpisania aktu prawnego po 
stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do 
zapewnienia, w porozumieniu z Sekretarzem Generalnym Rady, jego publikacji w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

5. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

  
1 Teksty przyjęte dnia 6.7.2005 r., P6_TA(2005)0283.
2 Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.
3 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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UZASADNIENIE

Zasada równego wynagrodzenia kobiet i mężczyzn wykonujących pracę o równej wartości 
została ujęta w prawie pierwotnym w art. 141 Traktatu. Na tej podstawie przyjęto szereg 
przepisów prawa wspólnotowego. Przepisy te, wraz z art. 141 Traktatu, były interpretowane i 
rozwijane w licznych orzeczeniach Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. 

Dnia 21 kwietnia 2004 roku Komisja Europejska przedłożyła - na podstawie art. 141 ust. 3 
Traktatu - Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzania w życie zasady równych szans i równego 
traktowania mężczyzn i kobiet w sprawach zatrudnienia i zawodowych.

Celem wniosku Komisji jest unowocześnienie i uproszczenie prawa Wspólnoty w dziedzinie 
równego traktowania mężczyzn i kobiet w sprawach zatrudnienia w sposób nadający mu 
większą jasność i stwarzający większą pewność prawną. W tym celu Komisja ujmuje w 
jednolitym tekście szereg istniejących przepisów wspólnotowych. Należą do nich dyrektywy: 
w sprawie wdrażania zasady równej płacy, w sprawie równego traktowania kobiet i mężczyzn 
w systemach zabezpieczenia społecznego pracowników, w sprawie zasady równego 
traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu 
zawodowego oraz warunków pracy,  oraz dyrektywa dotycząca ciężaru dowodu w sprawach 
dyskryminacji ze względu na płeć (dyrektywa 75/117/EWG; dyrektywa 76/207/EWG; 
dyrektywa 2002/73/WE; dyrektywa 86/378/EWG; dyrektywa 96/97/WE; dyrektywa 
97/80/WE; dyrektywa 98/52/WE). Oprócz tego Komisja włączyła do proponowanego aktu 
obszerne prawo precedensowe Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Parlament Europejski wydał opinię w pierwszym czytaniu dnia 6 lipca 2005 r. 
Następnie odbyły się nieformalne trójstronne negocjacje pomiędzy urzędującą prezydencją 
(Luksemburg i Wielka Brytania), sprawozdawcą i jej zastępcami oraz przedstawicielami 
Komisji. W ich wyniku osiągnięto kompromis. Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 
potwierdziła to porozumienie dnia 1 grudnia 2005 r.

Podstawowym punktem kompromisu zawartego z Parlamentem było złożenie przez Komisję i 
Radę deklaracji w sprawie urlopów rodzicielskich. 

W przypadku deklaracji Komisji Parlament uznał, że Komisja nadała zagadnieniu pogodzeniu 
życia zawodowego i prywatnego rangę jednego z priorytetów planu działań na rzecz równości kobiet i 
mężczyzn, który został przyjęty dnia 1 marca 2006 roku (COM(2006)0092).

Rada w swym oświadczeniu przyłączyła się do zobowiązania Parlamentu Europejskiego do 
poprawy sytuacji w dziedzinie pogodzenia życia zawodowego i prywatnego w celu 
osiągnięcia równości kobiet i mężczyzn w życiu zawodowym. Na spotkaniu na szczycie w 
dniach 23-24 marca 2006 roku Rada zatwierdziła Europejski Pakt na rzecz Równości Płci.

Wynegocjowane porozumienie kompromisowe cieszy się poparciem sprawozdawcy i jej 
zastępców. 


