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18.5.2015 B8-0453/1 

Predlog spremembe  1 

Monika Vana, Ernest Urtasun 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0453/2015 

Maria Arena, Iratxe García Pérez 

v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov 

Porodniški dopust 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 6 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  – ob upoštevanju sodbe Evropskega 

sodišča z dne 14. aprila 2015, ki se med 

drugim nanaša na pravico Komisije, da 

umakne predlog (zadeva C-409/13), 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0453/2 

Predlog spremembe  2 

Monika Vana, Ernest Urtasun 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0453/2015 

Maria Arena, Iratxe García Pérez 

v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov 

Porodniški dopust 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. obžaluje, da lahko Komisija kot del 

programa REFIT prekliče predlagan 

pregled direktive; če bo temu tako, poziva, 

naj se v času luksemburškega 

predsedovanja Svetu kot takojšnja 

alternativa poda zakonodajna pobuda za 

pregled Direktive Sveta 92/85/EGS, da bi 

izboljšali zdravje in varnost nosečih delavk 

in delavk, ki so pred kratkim rodile ali 

dojijo, s čimer bi se soočili z 

demografskimi izzivi in hkrati zmanjšali 

neenakosti med moškimi in ženskami; 

4. obžaluje, da lahko Komisija kot del 

programa REFIT prekliče predlagani 

pregled direktive, in poudarja, da je treba 

pregledati Direktivo Sveta 92/85/EGS, da 

bi dosegli ustrezne minimalne standarde 

po vsej EU glede porodniškega in 

očetovskega dopusta in tako izboljšali 

zdravje in varnost nosečih delavk in 

delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo, 

s čimer bi se soočili z demografskimi izzivi 

in hkrati zmanjšali neenakosti med 

moškimi in ženskami; 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0453/3 

Predlog spremembe  3 

Monika Vana, Ernest Urtasun 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0453/2015 

Maria Arena, Iratxe García Pérez 

v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov 

Porodniški dopust 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  4a. je seznanjen s sodbo Evropskega 

sodišča z dne 14. aprila 2015 glede 

pravice Komisije, da umakne predlog 

(zadeva C-409/13), ki ponovno potrjuje 

posebne pogoje, ki jih mora izpolniti 

Komisija, med drugim obveznost, da 

Parlamentu in Svetu navede razloge za 

umik ter da upošteva načelo prenosa 

pristojnosti, institucionalnega ravnovesja 

in lojalnega sodelovanja, kot je določeno v 

PEU; bi lahko na tej podlagi predvidel 

ničnostno tožbo Parlamenta zoper Svet in 

Komisijo v skladu s členom 263 PDEU; 

Or. en 

 

 


