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18.05.2015 B8-0453/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Monika Vana, Ernest Urtasun 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia B8-0453/2015 

Maria Arena, Iratxe García Pérez 

v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť 

Materská dovolenka 

Návrh uznesenia 

Citácia 6 a (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  – so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora 
Európskej únie zo 14. apríla 2015, ktorý 
sa okrem iného týka práva Komisie na 
stiahnutie návrhu (vec C-409/13), 

Or. en 
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18.05.2015 B8-0453/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Monika Vana, Ernest Urtasun 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia B8-0453/2015 

Maria Arena, Iratxe García Pérez 

v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť 

Materská dovolenka 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. vyjadruje poľutovanie nad 

skutočnosťou, že navrhovaná revízia 

smernice môže byť stiahnutá 

Komisiou v rámci programu REFIT, a ak 
sa tak naozaj stane, žiada o legislatívnu 
iniciatívu zameranú na revíziu smernice 
Rady 92/85/EHS ako okamžitú 
alternatívu, ktorá by sa začala počas 
luxemburského predsedníctva Rady 
s cieľom zlepšenia bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci tehotných pracovníčok 

a pracovníčok krátko po pôrode alebo 

dojčiacich pracovníčok, čím by sa riešili 

demografické výzvy a zároveň znižovala 

nerovnosť medzi ženami a mužmi;  

4. vyjadruje poľutovanie nad 

skutočnosťou, že navrhovaná revízia 

smernice môže byť stiahnutá 

Komisiou v rámci programu REFIT, 

a zdôrazňuje potrebu zrevidovať smernicu 

Rady 92/85/EHS s cieľom dosiahnuť 
primerané minimálne normy, pokiaľ ide o 
práva na materskú a otcovskú dovolenku, 
v rámci celej EÚ, a teda zlepšiť 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 

tehotných pracovníčok a pracovníčok 

krátko po pôrode alebo dojčiacich 

pracovníčok, čím by sa riešili 

demografické výzvy a zároveň znižovala 

nerovnosť medzi ženami a mužmi; 

Or. en 
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18.05.2015 B8-0453/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Monika Vana, Ernest Urtasun 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia B8-0453/2015 

Maria Arena, Iratxe García Pérez 

v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť 

Materská dovolenka 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  4a. berie na vedomie rozsudok Súdneho 
dvora Európskej únie zo 14. apríla 2015, 
ktorý sa týka práva Komisie na stiahnutie 
návrhu (vec C-409/13) a potvrdzuje 
konkrétne podmienky, ktoré má Komisia 
splniť, okrem iného to, že musí 
rešpektovať svoju povinnosť zdôvodniť 
Parlamentu a Rade, prečo návrh stiahla, 
a riadiť sa zásadami  zverenia právomocí, 
inštitucionálnej rovnováhy a lojálnej 
spolupráce stanovenými v ZEÚ; na tomto 
základe by Parlament mohol podať 
žalobu o neplatnosť voči Rade a Komisii 
podľa článku 263 ZFEÚ; 

Or. en 

 

 


