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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och 
rådets direktiv om genomförandet av principen om lika möjligheter
och likabehandling av kvinnor och män
i arbetslivet (omarbetning)
(15623/7/2005 – C6-0089/2006 – 2004/0084(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (15623/7/2005 – C6-0089/2006),

– med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet1, en 
behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2004)0279)·,

– med beaktande av kommissionens ändrade förslag (KOM(2005)0380)2,

– med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

– med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

– med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för kvinnors 
rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A6-.../2006).

1. Europaparlamentet godkänner den gemensamma ståndpunkten.

2. Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med den gemensamma 
ståndpunkten.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande 
underteckna rättsakten, i enlighet med artikel 254.1 i EG-fördraget.

4. Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att underteckna rättsakten, efter 
kontroll av att alla förfaranden vederbörligen avslutats, och att i samförstånd med rådets 
generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

  
1 Antagna texter från sammanträdet den 6.7.2005, P6_TA(2005)0283.
2 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Principen om lika lön för män och kvinnor som utför ett likvärdigt arbete är redan i och med 
artikel 141 införlivad i primärrätten. Ett stort antal gemenskapsrättsliga bestämmelser har 
antagits med denna artikel som rättslig grund. Tillsammans med artikel 141 i fördraget har 
dessa bestämmelser sedan tolkats och vidareutvecklats av EG-domstolen i många mål.

Med artikel 141.3 som rättslig grund lade kommissionen den 21 april 2004 för 
Europaparlamentet och rådet fram ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om 
genomförandet av principen om lika möjligheter för och likabehandling av kvinnor och män i 
arbetslivet.

Kommissionens förslag syftar till att modernisera och förenkla gemenskapslagstiftningen om 
likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet, så att denna blir tydligare och rättssäkerheten 
ökar. I detta syfte samlar kommissionen en rad befintliga gemenskapsbestämmelser i en enda 
rättsakt. Dessa är direktiven om tillämpning av principen om lika lön, om genomförandet av 
principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om företags- eller yrkesbaserade 
system för social trygghet, om likabehandling av män och kvinnor i fråga om tillgång till 
anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor och om bevisbörda vid mål om 
könsdiskriminering (direktiv 75/117/EEG, direktiv 76/207/EEG, direktiv 2002/73/EEG, 
direktiv 86/378/EEG, direktiv 96/97/EG, direktiv 97/80/EG och direktiv 98/52/EG).
Dessutom har kommissionen införlivat EG-domstolens omfattande rättspraxis i sitt förslag till 
direktiv.

Europaparlamentet avgav sitt yttrande (första behandlingen) den 6 juli 2005. Därefter hölls 
informella trepartsförhandlingar mellan det sittande ordförandeskapet (Luxemburg och 
Förenade kungariket), föredraganden, skuggföredragandena och kommissionens företrädare.
Inom ramen för dessa informella diskussioner nåddes en kompromiss. Utskottet för kvinnors 
rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män bekräftade denna överenskommelse 
den 1 december 2005.

Som en viktig del av kompromissen med parlamentet har både kommissionen och rådet gjort 
uttalanden om föräldraledighet.

När det gäller kommissionens uttalande noterar parlamentet att kommissionen angav 
möjligheten att förena privatliv och yrkesliv som ett av sina prioriterade områden i den
färdplan för jämställdhet mellan kvinnor och män som antogs den 1 mars 2006 
(KOM(2006)0092).

Rådet delar i sitt yttrande Europaparlamentets engagemang för att förbättra möjligheterna att 
förena privatliv och yrkesliv för att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet.
Vid Europeiska rådets möte i Bryssel den 23–24 mars 2006 antog rådet den europeiska 
jämställdhetspakten.

Föredraganden och skuggföredragandena stöder den framförhandlade kompromissen.


