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18.5.2015 B8-0453/1 

Ändringsförslag  1 
Monika Vana, Ernest Urtasun 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0453/2015 
Maria Arena, Iratxe García Pérez 
för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 

Mammaledighet 

Förslag till resolution 
Beaktandeled 6a (nytt) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  – med beaktande av EU-domstolens dom 

av den 14 april 2015 om bland annat 

kommissionens rätt att återkalla ett 

förslag (mål C.409/13), 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0453/2 

Ändringsförslag  2 
Monika Vana, Ernest Urtasun 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0453/2015 
Maria Arena, Iratxe García Pérez 
för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 

Mammaledighet 

Förslag till resolution 
Punkt 4 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet beklagar att den 

föreslagna översynen av direktivet kan dras 

tillbaka av kommissionen inom ramen för 

Refit-programmet, och om detta till slut 

visar sig bli fallet, begär parlamentet ett 

lagstiftningsinitiativ som syftar till att 

ändra rådets direktiv 92/85/EEG som ett 

direkt alternativ, något som bör inledas 

under det luxemburgiska 

rådsordförandeskapet, så att hälsan och 

säkerheten för gravida kvinnor och 

arbetstagare som nyligen fött barn eller 

ammar förbättras, och så att man därmed 

tar sig an de demografiska utmaningarna 

samtidigt som ojämlikheten mellan män 

och kvinnor minskas. 

4. Europaparlamentet beklagar att den 

föreslagna översynen av direktivet kan dras 

tillbaka av kommissionen inom ramen för 

Refit-programmet, och betonar behovet av 

att revidera rådets direktiv 92/85/EEG i 

syfte att uppnå lämpliga standarder för 

minimirättigheterna vad gäller mamma- 

och pappaledighet i EU, så att hälsan och 

säkerheten för gravida kvinnor och 

arbetstagare som nyligen fött barn eller 

ammar förbättras, och så att man därmed 

tar sig an de demografiska utmaningarna 

samtidigt som ojämlikheten mellan män 

och kvinnor minskas 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0453/3 

Ändringsförslag  3 
Monika Vana, Ernest Urtasun 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0453/2015 
Maria Arena, Iratxe García Pérez 
för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 

Mammaledighet 

Förslag till resolution 
Punkt 4a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  4a. Europaparlamentet noterar 

domstolens dom av den 14 april 2015 om 

kommissionens rätt att återkalla ett 

förslag (mål C-409/13), i vilken de 

särskilda villkor som kommissionen ska 

uppfylla bekräftas, bland annat att den 

ska iaktta skyldigheten att delge 

parlamentet och rådet skälen till 

återkallandet och respektera principerna 

om tilldelade befogenheter, institutionell 

jämvikt och lojalt samarbete i enlighet 

med EU-fördraget. Parlamentet kan mot 

denna bakgrund komma att föreskriva att 

parlamentet väcker talan om 

ogiltigförklaring mot rådet och 

kommissionen i enlighet med artikel 263 i 

EUF-fördraget. 

Or. en 

 

 


