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18.5.2015 B8-0453/1 

Alteração  1 

Monika Vana, Ernest Urtasun 

em nome do Grupo dos Verdes/ALE 

 

Proposta de resolução B8-0453/2015 

Maria Arena, Iratxe García Pérez 

em nome da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 

Licença de maternidade 

Proposta de resolução 

Citação 6-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  – Tendo em conta o acórdão do Tribunal 

de Justiça da União Europeia, de 14 de 

abril de 2015, sobre, inter alia, o direito 

da Comissão de retirar uma proposta 

(Processo C 409/13), 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0453/2 

Alteração  2 

Monika Vana, Ernest Urtasun 

em nome do Grupo dos Verdes/ALE 

 

Proposta de resolução B8-0453/2015 

Maria Arena, Iratxe García Pérez 

em nome da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 

Licença de maternidade 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

4. Lamenta que a Comissão possa vir a 

retirar a proposta de revisão da diretiva, no 

quadro do exercício REFIT, e, se este for 

realmente o caso, solicita uma iniciativa 

legislativa para rever a Diretiva 

92/85/CEE do Conselho, como alternativa 

imediata, a ter início sob a Presidência 

luxemburguesa do Conselho, a fim de 

melhorar a saúde e a segurança das 

trabalhadoras grávidas, puérperas ou 

lactantes, abordando assim os desafios 

demográficos e, ao mesmo tempo, 

reduzindo a desigualdade entre homens e 

mulheres; 

4. Lamenta que a Comissão possa vir a 

retirar a proposta de revisão da diretiva, no 

quadro do exercício REFIT, e salienta a 

necessidade de rever a Diretiva 92/85/CEE 

do Conselho, a fim de alcançar normas 

mínimas adequadas, à escala da UE, 

relativamente aos direitos de licença de 

maternidade e de paternidade e, assim, 

melhorar a saúde e a segurança das 

trabalhadoras grávidas, puérperas ou 

lactantes, abordando assim os desafios 

demográficos e, ao mesmo tempo, 

reduzindo a desigualdade entre homens e 

mulheres; 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0453/3 

Alteração  3 

Monika Vana, Ernest Urtasun 

em nome do Grupo dos Verdes/ALE 

 

Proposta de resolução B8-0453/2015 

Maria Arena, Iratxe García Pérez 

em nome da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 

Licença de maternidade 

Proposta de resolução 

N.º 4-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  4-A. Regista o acórdão do Tribunal de 

Justiça da União Europeia, de 14 de abril 

de 2015, sobre o direito da Comissão de 

retirar uma proposta (Processo C 409/13), 

o qual reitera as condições específicas a 

preencher pela Comissão, nomeadamente 

que cumpra, perante o Parlamento e o 

Conselho, o dever de fundamentação da 

retirada e que respeite os princípios da 

atribuição de competências, do equilíbrio 

institucional e da cooperação leal, 

previstos no TUE; poderia conceber, com 

base nestes elementos, a apresentação de 

um recurso de anulação pelo Parlamento 

contra o Conselho e a Comissão, nos 

termos do artigo 263.º do TFUE; 

Or. en 

 


