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Amendamentul 1 
Monika Vana, Ernest Urtasun 
în numele Grupului Verts/ALE 

Propunere de rezoluție B8-0453/2015 
Maria Arena, Iratxe García Pérez 
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen 
Concediul de maternitate 

Propunere de rezoluție 
Referirea 6 a (nouă) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  – având în vedere hotărârea Curții 
Europene de Justiție din 14 aprilie 2015 
referitoare, printre altele, la dreptul 
Comisiei de a retrage o propunere (Cauza 
C-409/13), 
 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0453/2 

Amendamentul 2 
Monika Vana, Ernest Urtasun 
în numele Grupului Verts/ALE 

Propunere de rezoluție B8-0453/2015 
Maria Arena, Iratxe García Pérez 
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen 
Concediul de maternitate 

Propunere de rezoluție 
Punctul 4 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. regretă că revizuirea propusă a directivei 
ar putea fi retrasă de Comisie ca parte a 

exercițiului REFIT și, dacă se adeverește 
în cele din urmă acest scenariu, solicită 
ca o alternativă imediată demararea unei 
inițiative legislative menite să revizuiască 
Directiva 92/85/CEE a Consiliului sub 
președinția luxemburgheză a Consiliului, 
pentru a îmbunătăți sănătatea și securitatea 
lucrătoarelor însărcinate sau care au născut 

de curând sau care alăptează, întâmpinând 
în acest mod provocările demografice și 
reducând, totodată, inegalitățile dintre 
femei și bărbați; 

4. regretă că revizuirea propusă a directivei 
ar putea fi retrasă de Comisie ca parte a 

exercițiului REFIT și subliniază 
necesitatea de a revizui Directiva 
92/85/CEE a Consiliului cu scopul de a 
impune standarde minime 
corespunzătoare la nivelul UE pentru 
concediul de maternitate și de paternitate 
și, în consecință, pentru a îmbunătăți 
sănătatea și securitatea lucrătoarelor 

însărcinate sau care au născut de curând 
sau care alăptează, întâmpinând în acest 
mod provocările demografice și reducând, 
totodată, inegalitățile dintre femei și 
bărbați; 

Or. en 
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Amendamentul 3 
Monika Vana, Ernest Urtasun 
în numele Grupului Verts/ALE 

Propunere de rezoluție B8-0453/2015 
Maria Arena, Iratxe García Pérez 
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen 
Concediul de maternitate 

Propunere de rezoluție 
Punctul 4 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  4a. ia act de hotărârea Curții Europene de 
Justiție din 14 aprilie 2015 referitoare la 
dreptul Comisiei de a retrage o propunere 
(Cauza C-409/13), care reafirmă 
condițiile specifice ce trebuie îndeplinite 
de Comisie, printre altele aceea de a-și 
onora obligația de a comunica 
Parlamentului și Consiliului motivele 
retragerii și de a respecta principiile 
delegării de competențe, echilibrului 
instituțional și ale cooperării sincere, 
după cum este prevăzut în TUE; ar putea 
prevedea, pe această bază, o acțiune în 
anulare a Parlamentului împotriva 
Consiliului și Comisiei, în temeiul 
articolului 263 din TFUE; 

Or. en 


