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BG Единство в многообразието BG 

18.5.2015 B8-0453/1 

Изменение  1 

Моника Вана, Ернест Уртасун 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-0453/2015 

Мария Арена, Ираче Гарсия Перес 

от името на комисията по правата на жените и равенството между половете 

Отпуск по майчинство 

Предложение за резолюция 

Позоваване 6 а (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  – като взе предвид решението на Съда 

на Европейския съюз от 14 април 2015 

г. относно, наред с другото, правото 

на Комисията да оттегля свои 

предложения (дело C-409/13), 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0453/2 

Изменение  2 

Моника Вана, Ернест Уртасун 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-0453/2015 

Мария Арена, Ираче Гарсия Перес 

от името на комисията по правата на жените и равенството между половете 

Отпуск по майчинство 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 

 

Предложение за резолюция Изменение 

4. изразява съжаление във връзка с 

факта, че предложеното преразглеждане 

на директивата може да бъде оттеглено 

от Комисията като част от Програмата 

за пригодност и резултатност на 

регулаторната рамка и че ако в крайна 

сметка това стане, отправя искане 

по време на люксембургското 

председателство на Съвета да се 

постави началото на законодателна 

инициатива, насочена към 

преразглеждане на Директива 

92/85/ЕИО на Съвета, като 

непосредствена алтернатива, с цел да 

се подобрят безопасността и здравето по 

време на работа на бременните 

работнички и на работничките родилки 

или кърмачки, като по този начин се 

отговори на демографските 

предизвикателства и същевременно се 

намали неравенството между мъжете и 

жените; 

4. изразява съжаление във връзка с 

факта, че предложеното преразглеждане 

на директивата може да бъде оттеглено 

от Комисията като част от Програмата 

за пригодност и резултатност на 

регулаторната рамка, и подчертава 

необходимостта от  преразглеждане 

на Директива 92/85/ЕИО на Съвета с 

цел да се постигнат подходящи 

минимални стандарти в целия ЕС за 

правата на отпуск по майчинство и 

по бащинство и съответно да се 

подобрят безопасността и здравето по 

време на работа на бременните 

работнички и на работничките родилки 

или кърмачки, като по този начин се 

отговори на демографските 

предизвикателства и същевременно се 

намали неравенството между мъжете и 

жените; 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0453/3 

Изменение  3 

Моника Вана, Ернест Уртасун 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-0453/2015 

Мария Арена, Ираче Гарсия Перес 

от името на комисията по правата на жените и равенството между половете 

Отпуск по майчинство 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  4a. изтъква решението на Съда на 

Европейския съюз от 14 април 2015 г. 

относно правото на Комисията да 

оттегля свои предложения (дело C-

409/13), което потвърждава 

специфичните условия, които 

Комисията трябва да спазва, наред с 

другото тя трябва да изпълнява 

задължението си да заяви пред 

Парламента и Съвета основанията за 

оттеглянето и да се придържа към 

принципите на предоставяне на 

правомощия, равновесие между 

институциите и лоялно 

сътрудничество, определени в 

Договора за Европейския съюз; въз 

основа на това би могъл да предвиди 

предявяването от Парламента на иск 

срещу Съвета и Комисията за отмяна 

по силата на член 263 от ДФЕС; 

Or. en 

 

 


