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18.5.2015 B8-0453/1 

Pakeitimas  1 

Monika Vana, Ernest Urtasun 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0453/2015 

Maria Arena, Iratxe García Pérez 

Moterų teisių ir lyčių lygyb÷s komiteto vardu 

Motinyst÷s atostogos 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

6 a nurodomoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 – atsižvelgdamas į 2015 m. balandžio 14 d. 

Teisingumo Teismo sprendimą d÷l, 

inter alia, Komisijos teis÷s atsiimti 

pasiūlymą (byla C-409/13), 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0453/2 

Pakeitimas  2 

Monika Vana, Ernest Urtasun 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0453/2015 

Maria Arena, Iratxe García Pérez 

Moterų teisių ir lyčių lygyb÷s komiteto vardu 

Motinyst÷s atostogos 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

4 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

4. smerkia tai, kad Europos Komisija, 

pasinaudodama Reglamentavimo kokyb÷s 

ir rezultatų programa (REFIT), gali 

nepritarti siūlymui peržiūr÷ti direktyvą, ir, 

jei taip galiausiai atsitiks, ragina 

Liuksemburgo pirmininkavimo Tarybai 

metu nedelsiant imtis kitų veiksmų, t. y. 

prad÷ti teis÷kūros iniciatyvą peržiūr÷ti 

Tarybos direktyvą 92/85/EEB, siekiant 

pagerinti n÷ščių ir neseniai pagimdžiusių 

arba maitinančių krūtimi darbuotojų saugą 

ir sveikatą, taip sprendžiant demografines 

problemas, sykiu sumažinant lyčių 

nelygybę; 

4. smerkia tai, kad Europos Komisija, 

pasinaudodama Reglamentavimo kokyb÷s 

ir rezultatų programa (REFIT), gali 

nepritarti siūlymui peržiūr÷ti direktyvą, ir 

pabr÷žia, kad reikia peržiūr÷ti Tarybos 

direktyvą 92/85/EEB, siekiant užtikrinti 

tinkamus visoje ES taikomus būtinuosius 

teisių į motinyst÷s ir t÷vyst÷s atostogas 

standartus ir taip pagerinti n÷ščių ir 

neseniai pagimdžiusių arba maitinančių 

krūtimi darbuotojų saugą ir sveikatą, taip 

sprendžiant demografines problemas, sykiu 

sumažinant lyčių nelygybę; 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0453/3 

Pakeitimas  3 

Monika Vana, Ernest Urtasun 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0453/2015 

Maria Arena, Iratxe García Pérez 

Moterų teisių ir lyčių lygyb÷s komiteto vardu 

Motinyst÷s atostogos 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

4 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 4a. atkreipia d÷mesį į 2015 m. balandžio 

14 d. Teisingumo Teismo sprendimą d÷l 

Komisijos teis÷s atsiimti pasiūlymą (byla 

C-409/13), kuriame patvirtinamos 

konkrečios sąlygos, kurias turi įvykdyti 

Komisija, inter alia, taip pat tai, kad ji 

įvykd÷ pareigą Parlamentui ir Tarybai 

nurodyti atsi÷mimo motyvus ir tvirtai 

laikytis įgaliojimų pasidalijimo, 

institucin÷s pusiausvyros ir lojalaus 

bendradarbiavimo principų, kaip 

numatyta SESV; į tai atsižvelgdamas 

gal÷tų numatyti, kad Parlamentas gal÷tų 

pateikti ieškinį d÷l panaikinimo prieš 

Tarybą ir Komisiją pagal SESV 

263 straipsnį; 

Or. en 

 

 

 


