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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

18.5.2015 B8-0453/1 

Τροπολογία  1 

Monika Vana, Ernest Urtasun 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0453/2015 

Maria Arena, Iratxe García Pérez 

εξ ονόµατος της Επιτροπής ∆ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 

Άδεια µητρότητας 

 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα) 

 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  - έχοντας υπόψη την απόφαση του 
∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
της 14ης Απριλίου 2015, µεταξύ άλλων 
σχετικά µε το δικαίωµα της Επιτροπής 
να αποσύρει µια πρόταση (υπόθεση 
C-409/13), 

Or. en 

 

 

 



 

AM\1061823EL.doc  PE555.231v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

18.5.2015 B8-0453/2 

Τροπολογία  2 

Monika Vana, Ernest Urtasun 

oεξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0453/2015 

Maria Arena, Iratxe García Pérez 

εξ ονόµατος της Επιτροπής ∆ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 

Άδεια µητρότητας 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 4 

 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

4. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 

η πρόταση για αναθεώρηση της οδηγίας 

µπορεί να αποσυρθεί από την Επιτροπή 

στο πλαίσιο του προγράµµατος REFIT, 

και, εάν τελικά συµβεί αυτό, ζητεί 
νοµοθετική πρωτοβουλία µε στόχο την 
αναθεώρηση της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ του 

Συµβουλίου ως άµεση εναλλακτική λύση, 
η οποία θα ξεκινήσει υπό την προεδρία 
του Λουξεµβούργου στο Συµβούλιο, 
προκειµένου να βελτιωθεί η υγεία και η 

ασφάλεια των εγκύων, των λεχώνων και 

των θηλαζουσών εργαζοµένων, ώστε να 

αντιµετωπιστούν µε τον τρόπο αυτό οι 

δηµογραφικές προκλήσεις και παράλληλα 

να περιοριστεί η ανισότητα µεταξύ ανδρών 

και γυναικών· 

4. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 

η πρόταση για αναθεώρηση της οδηγίας 

µπορεί να αποσυρθεί από την Επιτροπή 

στο πλαίσιο του προγράµµατος REFIT, 

και, υπογραµµίζει την ανάγκη 
αναθεώρησης της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ του 

Συµβουλίου, προκειµένου να επιτευχθούν 
σε επίπεδο Ένωσης τα κατάλληλα 
ελάχιστα  πρότυπα όσον αφορά τα 
δικαιώµατα άδειας µητρότητας και 
πατρότητας και, κατά συνέπεια, να 
βελτιωθεί η υγεία και η ασφάλεια των 

εγκύων, των λεχώνων και των θηλαζουσών 

εργαζοµένων, ώστε να αντιµετωπιστούν µε 

τον τρόπο αυτό οι δηµογραφικές 

προκλήσεις και παράλληλα να περιοριστεί 

η ανισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0453/3 

Τροπολογία  3 

Monika Vana, Ernest Urtasun 

oεξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0453/2015 

Maria Arena, Iratxe García Pérez 

εξ ονόµατος της Επιτροπής ∆ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 

Άδεια µητρότητας 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 4 α (νέα) 

 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  4α. παρατηρεί ότι η απόφαση του 
∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
της 14ης Απριλίου 2015 σχετικά µε το 
δικαίωµα της Επιτροπής να αποσύρει µια 
πρόταση (υπόθεση C-409/13), η οποία 
επιβεβαιώνει τους ειδικούς όρους που 
πρέπει να πληρούνται από την Επιτροπή, 
µεταξύ άλλων ότι τηρεί την υποχρέωσή 
της να δηλώνει στο Κοινοβούλιο και στο 
Συµβούλιο τους λόγους της απόσυρσης 
και  ότι σέβεται τις αρχές της δοτής 
αρµοδιότητας, της θεσµικής ισορροπίας 
και της καλόπιστης συνεργασίας, όπως 
ορίζει η ΣΛΕΕ·  επί τη βάσει των 
ανωτέρω, θα µπορούσε να προβλέψει 
προσφυγή ακύρωσης από το Κοινοβούλιο 
κατά του Συµβουλίου και της Επιτροπής, 
σύµφωνα µε το άρθρο 263 της ΣΛΕΕ· 

Or. en 


