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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča

 absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe. 
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o skupnem stališču Sveta glede sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o 
uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri 
zaposlovanju in poklicnem delu
(15623/7/2005 – C6-0089/2006 – 2004/0084(COD))

(Postopek soodločanja: druga obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju skupnega stališča Sveta (15623/7/2005 – C6-0089/2006),

– ob upoštevanju svojega stališča iz prve obravnave1 o predlogu Komisije Parlamentu in 
Svetu (KOM(2004)0279)2,

– ob upoštevanju spremenjenega predloga Komisije (KOM(2005)0380)3,

– ob upoštevanju člena 251(2) Pogodbe ES,

– ob upoštevanju člena 67 svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za pravice žensk in enakost spolov 
(A6-0000/2006)

1. sprejme skupno stališče;

2. ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s skupnim stališčem;

3. naroči svojemu predsedniku, da podpiše akt s predsednikom Sveta v skladu s členom 
254(1) Pogodbe ES;

4. naroči svojemu generalnemu sekretarju, da v okviru svojih pristojnosti podpiše akt in ga v 
soglasju z generalnim sekretarjem Sveta da objaviti v Uradnem listu Evropske unije;

5. naroči predsedniku, da stališče predloži Svetu in Komisiji.

  
1 Sprejeta besedila, 6.7.2005, P6_TA(2005)0283.
2 Še neobjavljeno v UL.
3 Še neobjavljeno v UL.
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OBRAZLOŽITEV

Načelo enakega plačila žensk in moških, ki opravljajo enakovredno delo, je že splošno 
priznano v primarni zakonodaji s členom 141 Pogodbe. Na tej pravni podlagi so bile sprejete 
številne določbe zakonodaje Skupnosti. Od takrat dalje je Sodišče Evropskih skupnosti je v 
številnih primerih obrazložilo in nadalje razvilo te določbe skupaj s členom 141 Pogodbe. 

Komisija je 21. aprila 2004 Evropskemu parlamentu in Svetu na podlagi člena 141(3) 
Pogodbe posredovala predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o uresničevanju 
načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in 
poklicnem delu.

Komisija želi s predlogom posodobiti in poenostaviti zakonodajo Skupnosti na področju 
enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu, s čimer bi se 
vzpostavilo večja jasnost in pravno varnost. V ta namen Komisija v eno pravno besedilo 
združi številne obstoječe določbe Skupnosti. Med njimi so direktive o izvajanju načela 
enakega plačila, enakem obravnavanju moških in žensk v poklicnih sistemih socialne 
varnosti, enakem obravnavanju moških in žensk v zvezi z dostopom do zaposlitve, poklicnem 
usposabljanju, napredovanju in delovnih pogojev ter o dokaznem bremenu v primerih 
diskriminacije zaradi spola (Direktiva 75/117/ES, Direktiva 76/207/EGS, Direktiva 
2002/73/ES, Direktiva 86/378/EGS, Direktiva 96/97/ES, Direktiva 97/80/ES, Direktiva 
98/52/ES). Poleg tega je Komisija v predlagano zakonodajo vključila obsežno sodno prakso 
Sodišča Evropskih skupnosti.

Evropski parlament je svoje mnenje podal 6. julija 2005 (1. obravnava). 
Med takrat predsedujočima državama (Luksemburg in Združeno kraljestvo), poročevalcem in 
poročevalci v senci ter predstavniki Komisije so zatem potekala neuradna tristranska 
pogajanja. V okviru teh neuradnih pogovorov je bil dosežen sporazumni dogovor. Odbor za 
pravice žensk in enakost spolov je ta sporazum potrdil 1. decembra 2005.

Kot osrednji del sporazumnega dogovora s Parlamentom sta tako Komisija kot Svet podala 
izjavi o starševskem dopustu. 

Parlament je seznanjen s tem, da je Komisija v svoji izjavi določila področje usklajevanja 
poklicnega in zasebnega življenja kot enega prednostnih ciljev v časovnem načrtu za enakost 
med ženskami in moškimi, ki je bil sprejet 1. marca 2006 (KOM(2006)0092 konč).

Svet se v svoji izjavi skupaj z Evropskim parlamentom zavezuje, da bo izboljšal položaj 
usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, da se doseže enakost med ženskami in 
moškimi v delovnem življenju. Na vrhu v Bruslju 23. in 24. marca 2006 je Svet potrdil 
evropski pakt za enakost med spoloma.

Poročevalec in poročevalci v senci podpirajo s pogajanji dosežen sporazumni dogovor. 


